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الكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

!قر!ة

1102الشيابسكيدمحمدعاملف:الدكتور

-اليونانواثارتاريخ:عنوانتحتصدرالذىللكئابمكملاالكتابهذايعئبر

الكلاسيكيةالآئارمجدفيالمهئمينووالمختصينالباحئينوالعلملطلبةومرجعاالاغريق

للالكدانتالتيأوالأصليةالرومانأوالائروسكانبلادفيكانتالثيسواءالرومانية

الهامه.الحضارات

للاطلاعالأردنيةالجامعاتفىافةئاركلياتطلبةلحاجةللببةالكتابهذاجاءوقد

المتوفرةالمراجعمعظماعنوخاصةوالرومانيةالاثروسكيةالحضارةمكنوناتعلى

الطلبةاطلاعسرعةمنيحدالذىالأمرالأجنبيةباللغاتمكتوبةالحضارتينللكعن

بللغةمكنوبةمؤلفاتمننخلوتكادالعامةالمكنباتأنإلىإضافة،المعلوماتللكعلى

المهمالكتابهذاوتأليفإعدادعلىشجعناالذىالأمرالحضاراتللكحولالعربية

الكلاسيكية.افةئارمجالفي

الرومانيةالكلاسيكيةالآئارعلممفهومحولهامةمعلوماتالكتابهذايئتاول

الحضارةأصولحولهامةمعلوماتكنلكويتضمن،الأخرىبالعلوموعلاقته

الحضارةلالكابتكرتهاالئيالفنونمنوغيرهاومعابدهمومدنهمومدافنهمالالزوسكية

مدنهموئخطيطجغرافيتهمحيثمنالرومانيةالحضارةحولمعلوماتويتضمن.

الرومانابتكرهاالتيالفنونمنوغيرهاوالمدنيةالدينيةوعمارتهمالمعماريةوطرزهم

لهم.تابعةكانتالتيوالولاياتمناطقهمفي

الفترةفيازدهرتالتيالعرببةالحضاراتبعضعلىالكتابهذاويركز

النيالآثارأهمعلىالتركيزجاءحيث،والتدمربةالنبطبةكلحضارتبنالكلاسيكية

هامةمعلوماثإلىإضافةالحاضر،وفتاحتىللعيانمالالةمازالتوالئيالأنباطتركها

بالحضاراتوتأثرتأئرتوالتىسوريافيالتدمريةالعربيةالحضارةوآثارفنونحول

.الأخرىالكلاسيكبة

-هـ-
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1102محمدسكيدالشيابعاطف4الدكتورالكلاسيكيةالآتا،علكلضمقدمة

أهمتوضحالتيوالصوروالمخططاتالخرائطمنالعديدعلىالكتابويحتوىكما

.الحضاراتللكأثار

لمحئوياتنقدلأىسلفاشكرىمعغايئهالكتابهذايؤدىأناللهمنأرجوفاننيوختاما

القصد.وراءمنوهوالكاملواللهالكتابهذا

المؤلف

ألشيالطسيدمحمدعطفالدكتور

-15-
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآتا،علكلفيمقدمة

55!اص!ا!ءأ9515!كاع!3!لأالحلاسيحيالآثالىعلم

اليونانيةللحضارتينالماديةالمخلفاتوئفسيربدراسةيهتمالذىالعلمفلكهو

علىاغماداوذلكالحضارتينلللكدانتالتىوالمناطقوالرومانية)الإغريقية(

ومن.ايأثريةوالمسوحاتوالحفرياتالمكتشفاتوعلىالمكتوبةوالمراجعالمصادر

وايطالياالصغرىواسيااليونانبلادالكلاسيكيةالحضارةفيهاانتشرتالتيالمناطقأهم

قبلمنحكمتالتيوالمناطقالمتوسطالبيضالبحرعلىالمطلةالبلادوحضارات

والرومانبة.()الإغريفبةاليونانيةالحضارئين

رئيسين:مجالينالىالكلاسيكيةالآئارنقسمانونستطيع

قام9تأ5-اح55!أةتااحم!ة3ص!7951هلإغريقيةاالكلاسيكيةكودارا-أ

كااتأ55أا!تأحم!!3ص!9515لأ+!+ه"-الرومانيةالكلاسيكيةاطن!دار-2

هوالكلاسيكيةالآئارعلمنشاةفيساهمواكانالذينالعلماءأهممن

الفترةفياليونانبلادزاروالذىتأ!+لأم!94أنحزأ!اهتااأالبيزيكوليكوريك

أم(.أ-447)412

أمكانتاجتماجمةالحضارةمظاهربكلالرومانيالكلاطسيكىالآئارعلمويهتم

منالمنطقتانهاتانكانتعندماوالرومانالاتروسكانبلادمنكلفىفنيةأماقئصادية

والهنثسةالفندراسةعلىالعلمهذاويركز.المعروفالحضارىدورهمالالعبانالعالم

لجميعالأمالعلمالكلاسيكيةالآشلارعلمويعتبر.والفخاروالمسكوكاتبأنواعهاوالكتابات

القرنمنبدءاالاهتماموامتدالأوروبيةالنهضةعهدفينشاالأخرهـحيثالأئارعلوم

افةئارعلمذلكبعدنشاءحيث،الكلاسيكيةيخروالحضاراتالئقافاتالىعثمرالتاسع

.الآئارعلوممنوغيرهاالباكرةالمسيحية

والصحيحةالإنسانيةالعلوممنبالعديدالرومانيالكلاسيكيالآةلارعلميرلتط

،النقوش،القديمالتاريخأهمها:ومنوالاس!تاجوالئفسيرالتحليلعلىش!اعدوالتى

-11-
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1102محمدسكيدالشيابعاطفالدكتدر:الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

وغيرهاوالللاتينيةكاليونانيةالفديمةالكلاسبكيةاللغاتعلوم،البرديات،المسكوكات

.العلوممن

تخللفوالتيالإنسانيةالعلومإطارضمناكاديميالصعيدعلىالآثارتندرج

معيتعاملبمنتحيطالتيالفكريةوالبيئةوالمكانالزمانظروفباختلافمعلوماتها

إلىالحقائقبعضتحؤلباسئمرارتشهدأنهاالعلومهذهخصائصومن،العلومهذه

واضحة.حقائقالىالأخطاءوبعضأخطاء،

اللغاتأوالقليمبالتاريخاثمامعملبةعلىتعئمدالسابقفيا!نهلارلراسةكانت

بمثابةتعتبرالاختصاصاتهذهفإنالحاضرالوقتفيبينما،الفنونتاريخأوالقديمة

تركزالآئاردراسةأخذتكما،كافيةغيركانتوا!نالآثارلدراسةمنهابدلامقدمات

البحثمجالفيوالذاتيةالأنانيةخطرعنلائبتعادوالعمليةالعلميةالنواحيعلى

الصحيحةالعلوممنبعددالإلمامضرورةمنل!كاريبدلاوأصبح.والاستنتاجوالتحليل

الإنسانيةالعلومحدعلىتقفكانتاخرىوعلوموالكيمياء،والفيزياءكالرياضيات

والانثروبولوجياالطبيعيةالعلوموبعضوالجيومورفولوجياوالجيولوجياكلجغرافيا

صناعةكتقنياتالمخلالفةالتقنياتبئاريخالمرتبطةالعلومإلىإضافةوالباليونتولوجيا،

استخداممنيمئنهتأهيلمنذلكإلىوما،للزؤاروعرضهاوحفظهاوترميمهاالأثريات

.المعاصرةالئتقيبتقنيات

أنوإنماالعلومبجميعمتخصصأيكونأنبلضرورةلا.تعنىألآئارىتهيئةإن

بدراسةتكليفهاينبغيالتيالمتخصصةالجهةمعرفةبهثفبخصوصياتهافلمأيكون

الاختصاصاثمتعددةعملفرقإنشاءإلىالمعاصرةالنزعةيفشروهذا.الأئريةالظاهرة

بديهياتومنالنئائج.ئحليلفيالدقةدرجاتأعلىيحققسليمعلمياثرىبنشاطللقبام

مجلفيالحديثةالتقنياتتقدمهبماالمخثصإلمامضرورةالمعاصرا!كدلريالعمل

اق.الحواسيبباستخداموالخرائطوالرسوماثوالأرقامالنصوصومعالجةالإحصاء

الماليةالمخلفاتفيدرسوالأسلتتاج،والاسننباطوالتفسيرالدراسةعلىيفومالآئارعلم

-12-
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1102الشيابسكليدمحمدعاطض:الدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمق!مة

والسياسية،والاقتصاديةالاجتماعيةكالأحوالماديةغيرقضاياحولمعلوماتلاسلدباط

منكثيروفي،الأخرىبالعلومالاستعانةمنالآثاربعلمللمتخصصبدلافلكولتحقيق

العلميةوالتقنياتألمخبريهالتحليلاستخدامدونالمعلوماتاستنباطيمكنلاالأحيان

المنهجينوأتباعالأخرىالعلوماستخداممنبدفلاالآثارتفسيرأجلومنالحثيئة.

والمنهجالزمنعبرالتطوروهححظةالأشياءتطوربدراسةيهتمالذىالاستقرائي

والأشياء.الظواهرتفسيرفىالعامةالفرضياتيعتمدالذىالاستدلالي

-13-
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1102محمدسكليدالشيابعصف:الدكتورالكلاسلكيهالآثا،علمفيمقدمة

اللوماني:الحلاسيحيالآثالىبعلمتبصةالعلالإنسانيةالعلوم

ظروفهلتأثيراتالخاضعةالإنسانتصرفاتفهمفيالإنسانيةالعلومئسا!

ومشاعرطباعمنالداخليةظروفهوتقلباتجهة،منوالرمانية()المكانيةالخارجية

الذيالأمرالعاثية،القياسلقواعدإخضاعهايمكنلاعواملوهي،أخرىجهةمن

العلومبمعظممرتبطالآئاروعلممصراعبه.على")الموضوجمة،(منلأفشةبابضحيعيد

الأثريةالمادةتفسيرفيعنهاالاسئغناءنستطيعلاوالتيالتطبيقيةوالعلومالإنسانية

أهمومن،القدبمالإنسانحياةنواحيمختلفلفهماللازمةالمعلوماتلاسئتباطالملموسة

:العلومهذه

ك!ءأم!5أ!ءز4ز++ه،3ال!سيهـيالتاويخ

ويعذ،الماضيأحداثكلبدراسةالمعنيالعلمهوالواسعبمفهومهالتاريخعلم

عاشتالتيالمجتمعاتبحياةالمتعلقةالتفاصيلكليضمالذىالمكتوبالسجلالتاريخ

يجعلوهذا،المكتوبةالتاريخيةالنصوصيدرسونالتاريخعلماءفإنلنلك.الماضيفي

والدينبةوالقوميةالشخصيةوالنزعاتوالميولللاهواءنظرأنسبيأدقعةجمرمعلوماتهم

المادةالتاريخيةالمعلومةإلىفيضيفونالآئاريينأما.التاريخكتابتتملكالتىوالفكرية

تكوينهاتموأحداثمعلوماتفهنكللئاريخ،مختبرأالآ!لاروئعدكما.الملموسةالأئرية

ملينةفىا!تشافاتمث!وخيرالمكثوبة،المصالرخصمنوليسالآئارخصمن

وكورنث.سيراكوزهومدينتيودلفيوأثيناطروادة

الأئاريينبعكس،أسلافهمكتبهماعلىآرائهماستنتاجفىفيعتمدونالمؤرخونأما

المؤرخيكونأنالممكنومن.الملموسةا!كولريةالمادةدراسةعلىيعتمدونالنين

والسياسيةالدينيةلعصبيئهمنحازأأو،يخشاهأويحبهلشخصالأحيانبعضفيمتحيزأ

يمكنأنهكماهو.يريدهاالتيالنظروجهةينقلحيث،ذهنهفيلفكرةأووالقومية

السياسيةللاحوالتبعأالعامةالأحداثفيسخل،المجتمعفيألحاكمةللطبقةيؤرخأن

لها.وبنتمييعيشهاالتىأوعليهالمفروضةوالاجتماجمةالاقتصالية

-14-
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الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

4(03!8هاهأ!عجفمالااعل!

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،

المجتمعاتفيالاجئماعيةوالجماعاتللافرادالاجتماعىالسلوكالعلمهذايللاول

جانبإلى،والسياسيةوالدينيةالاقتصاليةنشاطاتهايتناولكما،المعاصرةأوالمعقدة

والطبقاتالمنحرفوالسلوكوالبيروقراطيةكالجريمةالاجتماعيةللظواهردراسته

تقدماىلريةاا!تشافاتفانالأئارصعيدوعلى.الاجتماعيالتفاعلوعمليةالاجتماعية

منطقةفىتواجدتالتىوالرومانيةاليونانيةالمجتمعاثطبيعةعنالمعلوماتمنالكثير

المكتشفة.الأثريةالموادوئحليلودراسةوا!تشافاتالمسوحاتطريقعنوفلك،معينة

السكنأماكنفيعليهاعثرالتيالأئريةواللقىالحفرياثخصمنالآئاريونويتعرف

ومستوىالاجتماجمةوطبقاتهمفقرهمأوالناسهؤلاءغنىمدىعلىالمدافنفيأو

علىأيضأويتعرفونوالمبانى،القصورخصمنحاكمةطبقةوجودوعلى،معيشتهم

منللمجتمعالدينيةالحياةفهمجانبإلىذلك.غيرأوقبليأ!كانوطبيعتهالحاكمالنظام

الآلهةومنحوتاتوالأديرةوالمساجدوالكنائسكالمعابدالدينيةالمبانياكتشافخص

عندالدفنعاداتعنالأفكارتكوينايضاالممكنومن،الدينيةالرموزمنوغيرها

الدفن.وائجاهاتالجناثزيةومرفقاتهاوالمدافنالمقابراكتشافخصمنالشعوب

4(!ول55،!ع!!ول31ا!هلفوتوغرالقصويرا

توثيقإلىويهدف،انواعهبمخللفوالجوىالأرضيالتصويرعلىويشمل

ألآثاريبهايستعينوواضحةدقيقةبصويىالأثريةواللقىالتنقيبوأعمالالمسوحات

المسوحاتأللاءتتمالتىألتوثيقمراحلجميعفيالمصورويشارك.الحاجةدعتكلما

لتصوير،عاليةالفنيةالقدرةالمصؤرلدىتتوفرأنالضروريومن.الأثريةوالحفريات

بجميعملمأيكونوان،الألوانمخلالفوتوضيحوالظلالضوءدرجاتكافةومراعاة

طرقوكذلكالمخللفة،العدساتبأنواعوملمأالرقمبة،وغيرالرقميةالكاميراتانواع

الأئرية.والبقاياوالمنحوتاتللقطعالثلائيةالأبعادفوالتصويروخاصةالتصوير

-15-
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4(كأول3ك!?!ء8ءك!)الففون

1102محمدسكيدالشيلبالدكتو،:عا!لف

منهاالصغيرةأحجامهابمخللفالتماثيلبدراسةوالفنونالآ!لاربينالعلاقةتكمن

منالمصنوعةوالتماثبل،والطينيةوالحجريةكالبرونزيةالمتعددةوبأنواعها،والكبيرة

الفنونيتتاولكما.المزخرفةوغيروالمزخرفةالمطليةوالتماثيلوالفخارالرخام

والزجاجالفخاركصناعةأخرىوفنونوالفريسكو،والرسموالنحتكلفسيفساءالأخرى

يلرسلاأنهحيث.والروماناليونانعرفهممنوجمرهاوالعاجالخشبعلىوالحفر

النحتأوالرسمتقنيةتناولفيهيتمشمولىبشكل!وإنمامجرد،بشكل!المواضيعهذه

المستوردةالتأثيراتأيضأويتناولالللفيذ،فىالمستخدمةالأدواتمع،الفنونمنوغيرها

مصرية.أورومانيةتاثيراثحملتنبطيةمنحوتةمثلأكقولنا،فنيعمل!أىفيوالظاهرة

الأمم.منأمةلكل!الخاصةالفنونخصائصعلىالتعرفإلىفيهيضاركما

4ثه!ثا*(8)ك!ء38ءولكهالنمياتأوالمسكوكات

وللكوالرومانيةاليونانيةالنقودسيمالاالنقدبةالقطعبدراسةالعلمهذاويعنى

لالعبحيثوالرموز،والأوسمةالورقيةكالنفودالفترةهذهخصإصدارهانمالتي

بشكلالاستيطانيةالفئراتوتحديداطكولريةالموجوداتتأريخفىمهمأدورأالمسكوكات

النقودقطعتحملهاالتيوالكتاباتوالشعاراتالحكامصورخل!مننسبيأ،دقيق

وتئبعالتاريخيةالأحداثمجرياتعلىالتعرففىكذلكوتفيد،المكتشفةالمعدنية

وشعاراتوصوركتاباتمنتحملهبماالمسكوكاتتعدكما.المتعاقبةالزمنيةالفتراث

زمنيةفترةخصوالدينيةوالسياسيةالاقتصاليةالحياةلفهمالمفيدةالمعلوماتمنمخزنأ

تشيرمنهصنعتالذكطوالمعدنالنقديةالقطعةفسماكةالتاويل.يحئمللابشكليمعينة

علىنتعرفخدهاومن،الفترةللكخصازدهارهأوالاقتصاديالوضعتدهورإلى

منوالمدنالمناطقوعلى،والأباطرةوالحكامالمدنأسماءوعلىالعملةضربمراكز

والسباسبة.الإداربةالناحبة

أ--هـ

http://www.al-maktabeh.com



الكلاسيكيةالآنا،علكلفىضدمة

4()!هأهازول!القديمةالكلاسيكيةاللغات

1102الشيابسكيدمحمدعاطض:الدكتير

فيالمكتشفةالكتابيةوالنصوصوالرومانيةالبونانيةالقديمةاللغاثبدراسةويعنى

الميلاثيينعثمروالتاسعالثامنالقرنبدايةمعاللسانياتعلماءركزوقد،الأئريةالمواقع

عناصرواكتشاف،المكتوبةالنصوصودراسة،للغةالمقارنالتاريخيالتحليلعلى

ومقارنة،الزمنجمراللغةعلىتطرأالتىالتغيراتوملاحظة،وأخرىلغةبينالتشابه

علىالآئاريوناعتمدوقد،واللاتينيةكاليونانيةالمتشابهةاللغاتبينالتاريخيةالتغيراث

الوئائقترجمةطريقعنوالرومانيةاليونانيةالحضاراتعلىالتعرففىالعلمهذا

ذلكعلىالأملالةومنالكلاطسيكية،العصورخصكتبتالتيالقديمةوالمراجعالتاريخية

وسترابو.أه40مه51050أأتألأاالصقلىدبودورالمؤرخكتابات

4(م!9!ع!89ول)3يمةالقلىوالكقاباتالنقوشعل!

الصلبة،الموادعلىالمنقوشةوالنصوصالكتاباتبدراسةي!مالذيالعلموهو

اسقديمة،والمسلاتالمبانيوجدرانوالصخورالحجارةعلىالموجودةكالكتابات

النقوشهذهئتاولويتموالخناجر.السيوفومقابضالمعدنيةالأطباقعلىوالمنقوشة

منهاويستشى.شخصيةأورسميةكانتسواءوطبيعتهاومضمونهاشكلهاحيثمن

،المسكوكاتعلماختصاصضمنتدخللأنهاالنقديةالقطععلىالموجودةلكتابات

التيالفائدةوتكمن.منقوشةغيرلأنها،الورقوعلىبالحبرالمكئوبةوالنصوص

علىنقوشأتضمالتيوالمبانيالأ*لريةالمواقعبئأريخالعلمهذامنالآ!لارىيحققها

منألآئاركطويكؤنكمانسبيأ،ثقيقةزمنيةفترةإلىإرجاعهافىشماعدجدرانها

الأوضاععنومعلومات،والأباطرةوالحكاموالملنالدولأسماءصمعلوماتخدها

إطارهضمنموقعهتفديممنألإتارىنلكبعدليتمكنوالدينبة،والافتصاليةالسياسبة

الناريخفهمالقارئعلىليسهل،الصحيحوالاقتصادكطوالسياسيوالدينيالناربخي

علىيؤكدونوالباحثينالعلماءبعضالىهناالإشارةوتجدر.المنطقةأوللموقعالحقيفي

والندمرىوالنبطيوالسريانىالمتأخربالآراميكتبثالكلاسيكيةالوثائقمنكثيران

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102الشيابمحمدسكيدعاطف:الدكتورالكلاسيكيهالأثا،علكلفيمقدمة

والتدمريةالنبطيةوالنقوشاللغاتعلىالاطلاعيجبفإنهلذلكالكلاسيكيوالعبري

والروماني.اليونانىالعصريينالىترجعوالتيوالعبرية

4(5153*39ء!)تيالبردا

العصريينخصكتبتالتىالقديمةالكتاباتمعبلتعاملالعلمهذاأهميةتكمن

لجسمالدقيقةالعنابةتوفيرحيثمن،البردىأوراقعلىالموجودةوالرومانياليونانى

كانللبردياتظهورواول.صحيحبشكليوتفسيرهاوقراعئهاونصأ(،)مادةالوثيقة

عبروحفظهاالبردينباتزراعةعلىوالتربةالمناخيساعدحيثالقديمةمصرفى

الكثيرتوفيرفىالعلمهذاويساهم.والروماناليونانعندالبردياتعرفتكما،الزمن

العلموأدبلغةعلىكالتعرفتقديمها،عنالأئريةالموادبقيةتعجزالت!المعلوماتمن

القديم،العلموفلاسفةأدباءبأسماءالبردياتتزودناكما،لأخرىفترةمنوتطورهالقديم

الدبلوماسيةالمراسلاتوبروتوكولاتوالاجئماجمةالدينيةبلحياةالتعريفجانبإلى

القديم.العالمحكاممخاللفبين

(4تكالاء3!!8)الرسم

والتظليل،والأصباغالخطوطبواسطةالسطحعلىالموجودةالأشكالرسمويعني

اعضاءأهمأحدالرشامويعد.المرسومالشكللواقعقريبأأومطابقأالرسميبدوبحيث

معالمبرسميقومحيث،الأثريةالحفرياتأئناءالموقعفيتواجدهالواجبالآئاريةالبعثة

المكتشفةالأ*لريةاللقىرسموكذلك،والجدرانالمبانىمنالمعماريةوالبقاياالسطح

الطبقاتشملسلتظهرالتىالجانبيةوالمقاطعوالتماثيلوالطوابينالفخاريةكالأواني

لأغراضاللازمةالتوضيحيةوالرسوماتالمخططاتبإعدادأيضأويقوماطأئرية.

هوكماتماماالأئريةالمكتشفاتتوثيقعمليةفيضروريأيعدالرسامعملا!نالنشر.

الأئريةالمكتشفاتوصفشأنهامنالتيالملاحظاتوتدوينللتصويربالنسبةالأمر

الموقعداخلفيالأولى،بمرحلتينيتمالرسامعملانإلىالإشارةوتجدر،دقيقبشكل!

-!أ-

http://www.al-maktabeh.com



1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

الثانيةوالمرحلة،الرصاصبقلمالأوليةوالمخططاتالرسوماتبعمليقومحيثالأئرى

لئصبحيلزمماوكلوالتظليلالتحبيربعمليةيقومحيثالرسممختبراتداخلفيذ3

للنشر.وصالحةواضحةالرسومات

4(3ضء-ولول!)حةلمساا

ثقيقة،خرائطع!الأرضسطحلتمثيلالسليمةالعلميةالطرقالعلمهذايبحث

كالجبلالطببعيةالأرضسطحموجوداتجميعتحتوكطأنالخرائطلهذهوينبغي

وخطوطوالقنواتكلسدودالبشريةوالموجدات،والمحيطاتوالبحاروالأوديةوالهضاب

بيانعلىأيضأويركز.والخاصةالعامةالملكياتوحدود،والمدنوالمبانىالحديدسكك

بحيثوالبحر،الأرضسطحمستوىعنالذكرالسلفةالمعالموانخفاضارتفاعمدى

والمحيطاتالبحاروأعماقوالأوديةوالهضابالجبالقممتمييزيسهل

لتينالتيالكنتوريةالخرائطعملفيفتئمئلالآئارعلمفىالمساحةمساهمةأما

فيهيوجدالذىالطبيعيالمحيطأيضأوتبينالبحر،سطحمستوى!الموقعارتفاع

ومنكا!م!(،)5مناطقإلىالموقعبتقسيمالأئركطالل!قيبأللاءالمساحيقوم.الموقع

واللقىوالجدرانالمبانيارتفاعبقياسيقومكما.أبعادامحددةوفقمربعاتإلىثم

الأئريةالطبقاثسمكتحديدبهثفالبحر،سطحمستوى"عنالمكتشفةالأثريةوالطبقات

ئزالغدماخاصةدقيقبشكل!الخرائطعلىوالمبانىالجدرانوتمثيلشملسلها،وفهم

بإعدادالمساحيقومكمازمنيأ.والأفدمالسفلىالاستيطانطبقاتبلوغبقصدالجدران

الأفقيةوالمقاطعالمعماريةالمكتشفاتورسمللموقعوالطبوغرافيةالكنتوريةالخرائط

والنشر.والئرميمالتوثيقلأغراضاللازمة

4(ءث!ه!ء،!ول3)فيالجغراا

الأرضسطحغاصرلراسةعلىالعلمهذاويركز،الأرضوصفعلموهو

-18-
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المخللفة،كالتضاريسالطبيعيةوتوزيعائهاترتيبهاحيثمنوالبشرىالطبيعيبشقيها

بحيرات،محيطاتأنهار،)بحار،المخللفةبمصادرهاوالمياهأنواعهبمخلالفوالمناخ

البشريةالعناصرأما.والنباتيةالبريةالحياةتواجدأماكنوكذلكالمصادر(،منوغيرها

والمستؤطناتالمدنوانتشار،والطبيعيةالسباسبةوحدودهاالدولانتشارأماكنفتشمل

الجغرافييعدهاالتيالخرائطاءن.والمواصلاتلاتصالوطرق،والصناعيةالسكنية

الإنسانبينالعلاقةلطبيعةالشموليالفهمتحقيقفيألآئارىتساعدوالحديثالقديمللعلم

تكونربماوالتيومستوطناتهلمدنهالقديمالإنساناختيارأسبابمعرفةوكنلك،والبيئة

النباتاتتواجدأماكنفيلوقوعهاأوأخرىطبيعيةمصادرمنأوالمياهمنبقربهاإما

كانإذافيماالسائد،الاقتصادىالنمطفهميمكنذلكخصومن.البريةوالحيوانات

لدىوالدوليةالمحليةالالضالطرقفهموكذلكصناعيأ.أوتجاريأأوزراعيأأورعويأ

المكتشفة.الأئريةالشواهدعلىالاعتمادجانبإلىئفهمذلكوكلالمخللفة،الحضارات

سترابو.للعالماليونانبلادجغرافيةالأملالة:أهمومن

954+(ول!ء3!ه)3الطبوغراثيا

منوالمواقعوالأماكنللبلدانالطبيعبةالظواهرووصفالسكانتوزيعلراسة

افنرتار.لعلمكبيرةفائدةذاتدراسةوهي،واللغويةالتاريخيةالناحيتين

تسميتهحيثمنالموقعطبيعةعلىالوقوفمنبدلاأئرىموقعأىولدراسة

يساعدوالمميزاتالخصائصهذهعلىالوقوفلأن،والبيئيةالطبوغرافيةوخصائصه

سواءالأئريةمخلفاتهفهمإلىوصولأذاكأوالمكانهذاإنسانعلىالتعرففيكثيرأ

لينية.أوفكريةلثافيةمخلفاتأوفنيةأوماليةمخلفاتكانت

-02-
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ماني:9الوالحلاسيحيالأثالىبعلمتبطةالعلالتطبيقيةالعلوء

الجيولوجباووالبيولوجباالكيمياء:مل!الصحبحةالعلومالتطبيقيةبالعلوميقصد

التطبيقية:العلوممنوغيرهاوالهنثسةوالرياضباتوالفيزياء

4(حول!ثهلأز3+،!!4!ط338ك!)ءلفيزياواءلكيمياا

لمختلفالمخبريهالتحاليللإجراءوالفيزياءالكيمياءبعلميالآئاريونيستعين

صنعتالتيالأوليةللمادةوالفيزيائيالكيميائىالئركيبتحديدبهدفالأثريةالعينات

فيالآئاريينويساعد.والإغريقيةاليونانيةالفترةخصاثولريةوالأوانيالأدواتمنها

والإشعاعيةالذريةالبحوثعلىتعتمدالتيالتأريخوطرقالألريةالمادةمكوناتمعرفة

منوذلكالأئرية،القطعترميمفيالكيمياءعلميساعدكما.)1(أح4استخداممل!

القطعمصالرعلىوالتعرف،الكيميائيالتحليلطريقعنمكوناتهامعرفةخص

وطرقأساليبمعرفةومكوناتهاالأوليةموادهاعلىالحصولوأماكنالأصلبةالأ*لرية

كالطلاءاتالأئرياتبعضمكوناتتحليلعلىأيضأويساعدعليها.والمحافظةترميمها

إلىتشيروالتيبهاتتسببالتيالأطيافومراقبةمعينةلإشعاعاتوإخضاعهاالزجاجية

أئناءالموقعفيكيميائىمختصتواجدالضروريومنللطلاء.المكونةالعناصرطبيعة

منذالطريقةهذهاستخدمتوقدالماثمع،14الكربونأوالمشعالفحمبواسطةالتأريخبطريقةتعرف)1(

المتبفيالمشعالفحمنسبة!اسعلىالطريقةهذهوتعتمد.لالم)3!!اط.!الأمريكيالعالميدعلىالخمسينات

تحليديمكنخدكامنالتىالمتبقيةالنسبةهاسخصمنوالعظاموالحبوبكالأخشابالعضويةالموادفي

الألريالموقعفياكتشفتض!ويةمادةتحليلالطريقةهذهشمللزم،الحىالجسمموتعلىمرالذيالزمن

أوكسيدئانىغازخصمنالنباتاتفييدخلالكربونمنالنوعهذامها.الكربونيالإشعاعكميةلمعرفة

كميتهعلىمحافظاويبقىوالحيوانيةوالنباتيةالظيثيةالمو،طريقصوالحيوانالأنسانجسمويدخلالكربون

سنة،5568مضيبعدكميتهانصفبمعدلبالئتثص14الكربوننريتتبدأماتفلإاحياالإنساندامما

نصفهالبلاهيالنصفي!دالسنواتمنيرالمضنضمضيوبعدالعمرنصففئرةا،عط!اا()ءولباسموتعرف

يستخلصالتاريخحسابيتملكيمضت.متا11136مضىبعدالنركمنالربعيبقىوعذا،الكربونمن

الآلةهذهتممجل،كيمائيةشعاجمهآلةعلىتوضعئمكيماويةبطريقةالعضويةالمادةمنمركباتهأوالكربون

الموادلتأريختصلحالطريقةوهذهالأئرية.ةالمكئديخيحعمبثمالكربونيةالأفمعةمنالمضودةالكمياتمقدار

08!سنة.عنعمرهايزيدلاالتي!ضوية

-أكع-
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1102إلشيابمحمدسكليدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمق!مة

تستخرجالئيالرديئةالأثريةللموادالمستعجلةالمعالجةعملياتبعضلإجراءالحفر

المتحف،مختبرفىستتمالتيالنهائيةللمعالجةتمهيثيةتعتبرالعملياثوهذه،الموقعمن

المتحف.إلىنقلهالشمهيلللكسرالقابلةأوالمنخورةأوالميث!مةالموادمعلجةكذلك

4(!0108)!ءحيالأا

الأول،مقطعينمنمكونةيونانبةكلمةإلىأصلهافىأ!(9515)لألفظةترجع

الأحياء(.أوالحياة)علملتصبح،علمويعني9هط(الأهووالثاني،الحياةويعنيأ!()5

بدءأوالنباتىالحيوانيبنوجمهاالحيةالكائناثبدراسةيقمالذىالعلمفهووبالتالي

والفيلة،كالغزلانوالضخمةالكبيرةبالحيواناتوانتهاءالحجمالصغيرةالحيةبالكائنات

وتطورها.وتركيبهاوأنواعهاوصفاتهاطبيعتهاحيثمنالنبالاتدراسةكثلكويئتاول

الأنثروبولوجيا.علمفهو)الإنسان(البشريالكائنيدرسالذىالعلمأما

التنقيباتتكشفمافكثيرأجدأ،كبيرةالآئارلعلمالأحياءعلميقدمهاالتىالفائدةاق

بلعظامالمخئصيقومالحالةهذهوفىمخلالفة،لحيواناتتعود!ائمعنالأ*لرية

ابيها،شنميالنيالحبواناتأنواعوتحلبدبلراسنها9010029!"شام!(أ)51الحبوانبة

التيالحيواناتعلىالتعرفيمكنوبذلك،بريةأوداجنةحيواناتكانتإذاماومعرفة

التيوالحيوانات،سكناهأماكنفيدخنهاالتيوالحيوانات،القديمالانسانيصطادهاكان

.المجالاتمنوغيرهاالزراعةفياستخدمهاالتيأوالبضاثعولنقلللئتقلاستخدمها

النبائاتأنواعبتحديدأول!أههس!ة"تأم!(5)أالقديمةبالنباتاتالمختصيقومكما

والئيا!كهلريةالتنقيباتتكشفهاالتيوالأغصانالبذورخصمنوالمدخنةالبريةالقدبمة

أدواتهبعضمنهاوصئعبيوتهشمقيففياستخدمهاأوعليهاتغذىقدالانسانيكوققد

تكوينفيالعلمهذامنالآئارييحققهالذىالأهمالهثفيكمنكما.الأخرىأغراضهو

فيسادالذكط)!وللا!ع(الحيوانيوالغطاء)!مهاع(النباتيالغطاءطبيعةصعامةفكرة

.بالسكانمكتظةالأئريةالمواقعههكانتالئيالوقثفيالقديمةالعصور

-22-
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الكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

4(ل!ول8!ول?38ول!)سةتا

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتور

المخططاتعلىالتعرففيتفيدهمللاثاريينمهمةمعلوماتالمهنثسونيقدم

اللازمةوالترميمالصيانةأعملإجراءبهثف،المكتشفةالقديمةوالأبنيةللمواقعا!دسية

المادةونوعيةالمعماريةالطرزحولهندسيةمعلوماثيقدمكماعليها.!حافظة

مخططاتتقديمفىالهنثسةعلميساهمكما.المناسبةالبناءوطرقالبناءفىالمحستخدمة

والبقاياالمكتشفاتعلىاعتمادأالقديمةوالمواقعالمدنتخطيطتصورإعادةتوضح

الأئرية.المعماربة

4(حه!ولء،ول33ءأءولحء)سوبلعاا

بياناتفاعدةوتكوينالأئرية،المواقعوتوثيقش!جيلفىالآئاريونيستخدمه

المواقعلعرضالحاسوباستخداميمكنأنهكماوالئراثية،الأئريةوالمقئنياتللمواقع

مسنوبانهم،اخنلافعلىوالباحثبنوالزوارللمهتمينالمناحفومفننباتوموجوداتها

بينالع!ثةوفهمتفسيرمنالآئارييئمكنالخاصةالبرمجياتبعضخصومن

البياناتتحليلألآئاركط،منهايستفبدالتيالحاسوبتطبيقاتومنالأئرية.المكتشفات

بناءإعادةتمل!التيسيمالاالهنثسيةالمخططاثتصميمبينها،المخللفةالع!اتوفهم

بأشكل!وإظهارهاالأئريةالمكتشفاتصورومعالجة،القديمةوالمبانيوالمدنللمواقع

الانترنت.شبكةعبرالأئريةالحفرياتتقاريرنشرإلىإضافةالأبعاد،ثلاثية

)1(4()3أث!الجنراثيةالمعلوماتثظم

ومعالجةوإدارةلجمعحاسوبىنظامبأنهالجغرافيةالمعلوماتنظاميعزف

هذهتصفأن3()ا!أأ!همكانيةبكلمةويثصد.المكانيةالطبيعةذاتالبباناتوتحليل

المعالمهذهكانثسواء،الأرضسطحعلىجغراهةع()59مداا!9معالمالبيانات

ويستخدموالسدود،والجسوروالطرقكالمبانياصطناجمة،أووالأنهاركلغاباتطبيعية

ح.!ه،م!ك!+هأأ!+ها+ا5+!اك!لأ)1(
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1102محمدسكيدالشيابعاطفالدكتير:الكلاسيكيةالآنا،علكلفيمقدمة

والللوثوالجزرالمدمل!والبيثيةالطبيعيةالظواهرإلىايضأللإشارةمعلممصطلح

وغيرها.

المكانيالمجلينفيالمتوافرةالمعطياتتوزيعرصدنستطيعالطمهذاخلرمن

نظريةنماذجوضعإلىالتوصلبهثفبهاوالتحكمالمعلوماتمعالجةوشمهيلوألزماني

خص:منالأئارعلمثطويرفيالمعلوماتنظامويسهم،الأشكالمتعدرةمحتملة

!أةه(.)95ةهبياناتقواعدإعداد-

.(هم!5تاأماهأ5+)الوصف-

077(.أا!تأ55!احامأ)+هأا!تأالنمطيالتصنيف

الأرضتحثالأثريةللقطعالمكانيالتوزيعومعرفةوالنشروالاستنتاجالتحليل-

5(.أ!هاكاألاا!ط!5أ)5المكانىالتحليلباسميعرفماأو

والأثرية.الجغرافيةوالموافعالطببعيةالمعلمتظهرخرائطعمل-

-24-
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

سحيونتلولاا

الآريالجنسمنوشعوبقبائلايطالياسكنتالميلادقبلالعشرينالقرنحوالي

9،ةمممار!+تيراعليهانطلقحضارةوأسسواايطاليافىعاشواحيثالهندي

واللاتين.السابيونمنهموتفرعايطلياجنوبالىالشعوبهذةامتدوقد9مكا!

(2002:022أهالوحا

القرنقبلوقعتهجرةبان911هم4أهدا5هيرودوثالكلاطسيكىالمؤرخينكر

ليدياوطنهمدامأء+!5الاتروسكيونغالرحينما(.مقالتاسعالقرن).مقالثامن

حتىمازالتوالئيورومافلورنسابينالواقعةالمنطقةفيواستقرواالصغرىأسيافى

وتوسكانا.الاتروسكيأوالتوسكيبلاداى7دا3لأ+ةحبئوسكانيتعرفهذايومنا

الغربي.ساحلهاعلىيقعايطاليافىإقليمهي

علىوجودهيعودشعبايكونوااقالممكنمنالاتروسكانا!نآخرونورأى

عامبينماالىاوروبيةالهنثو-الهجراتعلىالسابقةالأزمنةالىالايطليةالأرض

ايطاليا.الىالرومانبأسلافاتتوالتىتفرببا.مق12..000-2

المجموعةهذهانثماجعننتجوربما.م07ق0حواليبداالاثروسكيالازدهار

خصفيليديا(من)القادمينالبحارغزاةمنوقويةصغيرةمجموعاتمعالقديمة

اعتقدحيث!رومالولادةالأسطوريةالروايةمنتقتربوهذهق.مالئامنالقرن

طروادةمنقدمواالنينأحفادهمقبلمنق.م7ه3عامأسسترومامدينةانالرومان

.الصغرىأسيافى

كماالقدبمالأدنىالشرقوالصغرىبآسباوئيقةصلةعلىالاترسكبونكانلقد

يسئطعولمق.مالثامنالقرنأوائلفىالإضبقمنالهجائيةحروفهماستعادواأنهم

جمارةهيالاثروسكيةوالكتاباتمضمونها.ومعرفهالالزوسكيةألكتابهقراءهالعلماء

الجودةالعليةمدافنهمخصمنعليهاالعئورتممختصرةجنائزيةكتابيةنقوشعن

الحدبثة.العصورحنىسليمةظلتالتي
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1102محمدسكليدالشيابالدكتير:عاطضالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

ضاهتحينق.موالسادسالسابعالقرنينفيقوتهمذر!ةالاثروسكانوصل

تجاريةإمبراطوريةليحمىالمتوسطغربعلىأسطولهموسيطراالإغريقمدقمدنهم

الجنوبفينابولىمدينةحتىمملالكاتهموامتدتوالفينيقيينالاغريقئتافسممتدة

منقرنروماالاتروسكانملوكوحكمشمالا(البو)نهروادىمنالسفلىوالأجزاء

الميلاد.قبل51.عامالرومانيةالجمهوريةتأسيسحتىالزمان

منهاتتألفالتىالسبعةالجب!حولدفاعيسورأولببناءالاتروسكانملوكفام

بنواوالعامةالسوقمنطقةفيالسبخاتغطتهالذيالسهلبتجفيفوقاموارومامدينه

مدينة.نواةاللرهذااعتبرالكابيتولل!فوقالأصلىالمعبد

للرومانششسلمالاتروسكيةالمدنأخذتق.موالرابعالخامسالقرنينخص

.الأخرىللوهواحدة

العليداممنمعاستقدهافقدتقدالمدنهذهكانتالميلادقبلالثالثالقرننهايةمع

السياسي.انحطاطهاقرةأئناءمدافنهمثراءخصمنمزدهرةاستمرتمنها

منممتدةارضوهىا-15(:3رفم)خارطةاتروريامقاطعةالاتروسكيونسكن

معروفةمنطقةوهىالبحرشاطئالىالابنينجبالسلسةومنالتيبرنهرالىألبونهر

منالفنتعلمواوإنهم)البيلاسجبن()1(الإغريقجيرانهممنوينحدرون()توسكانىباسم

التيالخزفيةالأوانىمقدمتهاوفيالسفنإليهمتحملهاكانتالئيالرائعةالمنجزاتلالك

.واليونانوأشورمصرفنانيأيدىلضنعهاكانت

اسمهافارنبطالبونانارجاءكافهفيفنشرالذيالمورهجزبرهشبهفيأرجولب!ىشعبهو:الببلاسجبن1()

الحديث.الحجرىالعصرمنذوكريتلليونانول!ستوطنوااصميامنانحدرواأنهمويبدوب!ممه
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1102ألشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآتا،علكلفىمقدمة

سحية:9الاتلالحياة

النينالكهنةلنفوذيخضعولكنةحقولهالىمشدوداالائروسكيالفلاحكان

الاتروسكىالفناتسمهناومنوخرافاتمخاوفمنفيهيحشدونبمافكرةيشكلون

الانجازاتوحملتالقلقووالتعصبوالمرارةوالعنفالاكتئاببمسحةنضجهمنذ

مخلفائهمخصمننميزهااءننستطيعالتيوالعذابالأسىقسماتالاتروسكيةالفنية

فوقالمنحوتةالغريبةالشخوصوجوهعلىالغامضةالابشمامة:تميزتالتىتماثيلمن

بالغرابةشخوصهاتتميزالتىالجنائزيةبلقاعاتالجداريةالتصوراتوفيالتوابيت

حضارةروماتعلمتاتروريايدوعلى.دافعةخفيةحياةصمتهاخلفووالاستطالة

.الغربالىالشرقفنوننقلتالذىالجسرفكانتاليوناق

هذامنتدورحياتهمفكانتالأخروالعلمالموتبفكرةاتروريافنانوانشغل

والغرابة.والسحربالغموضالنابضالنطاق

ألىينقلهمالموتبأنيؤمنونوكانواخفيةطبيعةذاتآلهةالاثروسكيونجمد

السفلىالعالمبوجودامنواكماالدنيويةلحياتهمسحرياامتداداحياتهمفيهتكونآخرعالم

الطقوستفاصيللكلكبيرااهئماماوأولواالموتىأرواحفيهشمتقرالذى)هاليس(

الجنائزية.

(أةم+ه!البورتريةصوريسمىماابتكارالالزوسكيالفنأصالةيؤكدوما

الميتوجهقسماتبهاينقلونكانواالتىالدقةالموتىرمادأوانىعلىتتجلىوالتي

تشكلهابعدالإناءإذنمكانالوجهصورةاحتلتثمالإناءعلىمثبتةبرونزبةأقنعهفي

الميت.ئمثالشكلعلىأوانىالأمرآخرفىنحتواانالىبالنحت

الحقيقية،البيوتدواخلتحاكىق.م.7.عاممنذالاتروسكيةالمدافنأخذت

بمداميكالحجريةالقطعمنقبابأوبعقودشمقف،الشكلمخروطيةأشكلهاكانحيث

الشكلتأخذأصبحت!دالخزفيةالمزهرياتأما.مسينىفىاتريوسلخزنةمشابهة

علىتظهربدأثالجسديةوالعلاماتالمتوفىرأسالىغطاؤهاتحولحيثالانسانى

نفسها.المزهرية
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1102م!مدسكيدالشياب:عا!لفالدكتورالكلاسيكيةالآثارعل!فيمقدمة

زخلفت!ا:9سعية9الاتلالعرافن

بلحجمالموتىتمئيلبالإمكانفأصبحكمالأأكثروتجهيزاتهاالمدافنأصبحث

احتفالية.مأدبةيشاركونوكأنهمالأسرةتشبهالتيالتوابيتغطاءعلىمتكثينالطبيعي

.والروحللجسدمستقراالقبريعتبرونوالموثبعدالحياةفكرةعلىيركزونكانوا

والمسراتوالألعابوالرقصاتالولائمبصورالمدافنملئا!نالاتروسكانواعتقد

وهذاالأحياءعالمعنبعيدةتبقىوبذالكالموتىمدينةفىمستقرةتظلبأنالروحيغري

الجنائزية.الحجراتفيالموجودةالجدارياتخصمنواضح

حزينتاملىجوبوجودأيضاالمدافنفيالموجودةزخرفتهمخصمننلاحظ

أنخصمنذلكويتضحوالندمالشكمنجديدجويوجدولكنالكلاسيكيبالفنمتأثر

اكبرالفاصلهوالموتوانالطبيعةوراءمافيخفيةقوىيدفيالإنسانمصير

.الأرضعلىالحياةإطارفىولكنآخرملكوتوهواستمراريةوليس

اعتداءعلىشاهدالاتروسكيهالتواببتعلىوالمحفورةالمرسومةالمشاهدان

المتوفى.روحعلىللسيطرةالخيرةالأرواحعلىالشياطين
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيقالآنارعلكلفيضدمة

سحية:9الاتلالعابد

الأساساتإلامنهايتبقىلملذالكحجريهأساساتفوقالخشبمنئقام-

دينيهلأسبابالمعابدبناءفىالحجراستخداميرفضونكانوا-

بساطها!ثرإغريقيةتصاميممعتتشابهالعبادةحجراتتصاميم-

عنعرضهايزيدلامرفوعة40!أ+دامنصةأوقاعدةفوقبأكملهينتصبالمحعبد-

هذهوتصلفقطالجنوبيجانبهفيأدراجطريقعنلهاالدخولويتمالعبادةحجرة

حجرهوكنلكأربعهمنهاكلفىالأعمدةمنصفانيسندهاعميقةشرفهالىالإدراج

الاتروسكسهالديانة)1(علىالئلاليثمفهومسيطروقدأجزاءثلاثةالىمقسمهالعبادة

وهم:الرومانآلهةإسلافهؤلاءوكانوالقهةاتحادنجدحيث،

آلهة.كبدراليونانعندزيوسجوبيتر!-

.السماءحاكمةزيوسزوجههيرا=جونو-

والسلم.الحربوالهةالفطنةوالذكاءآلهةأئينا=مينرفا-

الاتروسكية4المعابلىؤخار!

تغطيكانتوالثىالمشوىالطينمنصفائحبوجودالمعابدزخارفاشممت

التيالملكثيةالجبهةعلىوجدلاحقوقتوفيالسقفوحوافالأبوابتعلوالتيالقناطر

الشم!الىالواقعة97أأفيبىفيأبوللومعبدفي4!!()1+ع!+أالرواقتعلوكانت

وهيالمعبدسقفحافةعليالطبيعيبالحجمالمشوىالطينمنتماثيلأربعةرومامن

الأرضىالنحثفيموجودهومامنجم!أكثر

ترعيانراكعتينامراتينعليهايظهروالتيالعاجمنحوتةبموضوعع!ثةلهربماالتلاليثمفهوم)1(

ولمجد،ثلاثةالأجولتمئلربماوالتي(والجدةالطقو)الأماشخاصثلاثالمنظرهذاويملرواحدأطفلأ

الطفلالقيمةالدياناتفيالمفدسالط!بقصةمرتبطربماوهذا.المسيحىالعملإلىالمنهومهذاانتقلنلك

تقومأمبلاالهي)طفلالحيواناتاوالإلهةأوالحوريكيدعلىوتربىامههجرتهالذي

.(رعايتهعلىالمربيات
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511محمدسكيدالشياب:عا!لفالدكتورالكلاسيكيةالأثارعلكلفيمقدمة

الشخصية4الصور

القر)فيشهدكمام!البرونزمعدنمنالمصنوعةالفرديةالتماثيلظهرت

والمرا!الصغيرةالتماثيلمنهائلةكمياتالائروسكيونإنتاجالميلادقبلالسادس

التصدير.لغايات

الاتروسكية4الملىن

مج!فيسادهكانواالالزوسكيوناعنالىوالمؤرخينالباحثينبعضأشار

فإ)،لذلكالعمارةهذهمنالكثيريتبقىلمولكنالمدنوتخطيطالمعماريةالهنثسة

)و!الردهةمال!الاتروسكيةالخصائصببعضاحتفظتالرومانيةالمعابدمنالكثير

اتروريا.الىأصولهافىوتعود(الرومانيالبيتفىالوسطىالساحة
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1102:عا!لفامحمدسكيدالشيابالدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيضدمة

:الاتلوسحانعفدالعدنتخصيط

الشوارعمنشبكةشكلعلى.مقالسادسالقرنفيمدنهمالاتروسكيونصمم

شمالاتجاهفي(مكاه!)04يدعىكانأولهمارئيسينشارعينبينالتقاطعحولتتركز

الأربعةالأجزاءوكانتوغربشرقاتجاهفي(لا+!+لاحءه5)كانوثانيهاوجنوب

وفرعية.رئيسيةشوارعالىالمدينةغسم

واجهاتعنجمارةكانتالتىالبواباتفكرةالائروسكيونعنالروماناخذلقد

مشروعاتهممنتبقىالذيالوحيدالصرح.وانضخمينبرجينبينوجدتمعمارية

الىتعودللمدينةحصينةبوابةوهيبروجبافي!+ههدا!9دا5!أارغوستابوابةهي

.مقالئانيالقرن

عنالرومانتعلمهبهمعترفمعمارىمكونالىالقوستحويلوأن

وأنظمةوالجسورالحصونتشيدكبفيةالاتروسكيونمنالرومانوتعلم،الاثروسكيون

.الماءوقنواتالصحيالصرف
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1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيقالآثارعلكلفيمقدمة

مان9اللتالىيخعنمحادلىالبحت

الجمهوريةعصرمنالأولالنحصمففيوخصوصاالرومانتاريخعنالبحثيعتمد

الاتية:المصادرعلى

وتضمالميلادقبل045عامصدرتالتىدلا+9179اكاط59عشرالاتتاالألواح-

خاصةلجنةالألواحهذهودونتالرومانيالقانونتطوروبدايةروماقوانينأقدم

95تا7+9أ7أط99أداه5أمتاك!داهأم5القوانينبكتابةالخاصةالعشرةاللجنةتدعى

اندثرتوقدالخشبأوالبرونزمنألواحعلىالفورمفىنشرتالألواحوهذه

روما.)الغ!(احرقعندماالأصليةا!واح

وتعلقالبرونزمنالألواحعلىتحضرالمعاهداتنصوصكانتحيثالمعاهدات-

الكابيتولينوس.لرعلى

وتحضرقراراتهاتصدرالشعبيةالجمعياتثكانتههالاهأ)!اس!!الشعبيةالقرارات-

المعابدفىوتعلقالبرونزمنالألواحعلى

وتودعالقراراتهذهوكانت(5+هحالا01ا!+ء5دا5)السيناتورمجلسقرارات-

المعابد.إحدىفى

قوائمعلىوتشملمكاتبهمفىمحفوظةالرومانالكهانوكبارالحكامسجلات-

الكهانكباروحولياتالثانويةالحكاموقوائمالسكانإحصاء

الارسنقراطيةالأسرورواياتالأسطورة:الأساطير-

الإغريق4افىرخون

الميلادفبل-9356265!+أ،دا5تميائيوس

.مق731عامفىأثيناالىفرمدا!53أ+!++داتاورومينيوممواطنىاحدوهو

فيأول051أم59التاريخكتابالفااوأ9+هم11الثانىهرونعهدفىصقليةالىعادثم
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1102محمدسكليدالشياب:عا!لفالدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

وقرطاجنة.ايطلياصقليةفىحدثتالتىالأحداثأهمفيهوضحمجلداوثلاثونثمان

عنوكتبالثانيةالبونيةالحربفيشارك..مق(41.)234-أةح5كاتو

والرعيوالفواكهالزيتونكرومزراعةتطويرحيثمن995!الاس!أما!مداالزراعة

فيمجلدات7فيأمه59+أالأصولآخرمؤلفوله()وكاميانيالاتيومسهولفي

الايطاليةالمدنبعضالملوكأنشأروماتاسيس.وعند.مق491ا-68مابينالفترة

.البونية)1(الحروبفترةفي

4الروماقافىرخوق

عنكتبحولياتمؤرخأول55ةتاأك!لا!+أ+91اأحداطدا5لوكيوسهميناكاسيوس-

الثانية.البونيةالحربحتىرومامدينةوتأسيسالايطاليةالعصورفىرومهتاريخ

لهروماتاريخكتبإغريقىمؤرخوهو.مق012(-)302أهلأاه!دا5بوليبيوس-

الفترةعنفيهتحثمجلداربعينفىكتبهالعالميالتاريخ"اعنوانتحتكتاب

ق.م/41144ه-022/921:

فيولد.مق27(-أ1)6مم!57داشأمةول975مأ+9أدا3نتيوستيرماركوسفارو-

س!ه9+أط!دا!+أأ!طاللاطتنيةاللغة:مؤلفاتهأهممنكتابا94.ونشرالسابينبلاد

والدينيةوالإنسانيةالأئريةالشؤونا79"+دااكهدا"أ+دام!تاالزراعيةالشؤون،

.ألا"أ+!أ!أ+لا7ءم+لااا+لا!+ة+لامأ!أه7+لا+!+أاأهأمأ*أ

85أوائلفىقيصرقام.مق1ه2عامولدالال!أدا5ص!ةتام!5قيصريوليوس-

ثم.مق454-4لأعوامالعملةعلىرأسهوصورالحياةمدىالغاليةبالحروب.مق

س!ه19!ا5ا!ث!اأ5ئأالغاليةالحروبعنكتب7:مؤلفاتهومنوفاتهبعداله

س!ه.1159!أتأ7أاالأهليةالحربعنكتب3و

وسردينياصقليةعلىوالسيطرةللتتافسالميلاررفلالرلعالقرنفيوروماقرطاجةبيندارتحرب)1(

وكورسيكا.
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1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفىمقدمة

أ+أهمة+دااربينيومفىولدأحتا9م5داتأم!ول5الا+اأدا5إتوليوسماركوسشيشرون-

الكثبرةورسائلهق.م43سنهفىواعثمق.م156سنهروماشرقكم15.

آخركتابا16وكتابا16فيتقعوهيالرومانيالتاريخفيمهمامصدرامنتعد

.ق.م6844-الفترةعنوتتحدث

وكانصقليةفىاجريومفيولدأه040دام55أ5الاتأك!داديومؤلفاته:صقلي-

العلمتاريخعن:مؤلفاتهومنق.م21عامحتىاوغسطسقيصرعهدشابا

54فىويقع.مق3.و06مابينالفترةفىأ!اهأ!ح!513(التاريخخزانة)بعنوان

مجلد.

حربمؤلفاتهومن.مق43-68فترةبين(كريسيوسسالوستيوس)جايوسسالوست-

أول(051أم9ة)مجلدات.وخمسيوجورتياوحرب،9!اا+داأ!تأأ+ا9ةكاتلنيا

.ا"روماتاريخا"كتابمؤلفاتهأشهرمن(ق.م9517-)أط7أدا5ليفيوس-

أ+!أ5919!اأداالرومانيةالآثار"اكتابمؤلفاتهأشهرمن.لمق.م()03-ديونبيسيوس-

9!+!+ه"،،

كتابلهكماأح3أشأ5بالأخلاقياتاهتم(ا.م.2)46-ا!م!أداتأ503بلوتارخوس-

الإنسانية.مشكلاتيئتاولاأس!57السير

أه915ةدا5الحوار:مؤلفاتهيم)55ولدأشا!+أدا5هتا+مام!أداكهكورتيليوستاسيتوس-

"كتاببتأليفهاقامالتيالكتبأشهرمن(م6421/)555!م!أسترابون-

ا".استرابوجغرافية
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1102محمدسكليدالشيابعاطفالدكتو،:الكلاسيكيةالآتا،علكلفيمقدمة

مانية9اللالحضالىةعنتالىيخيةلعحة

الثانيالقرنمنابتداءالإيطليةالجزيرةشبهوسطفياستقرشعبهمالرومان

الأمربادئفيسيطرتلولةوأسسواروما،مثينةبتأسيسوقامواالميلاد،قبلعشر

العلمبقاعمعظمعلىوسيطرتالدولةهذهاشمعتئمالإيطلية،الجزيرةشبهعلى

أوروباوشواطئالبريطانيةالجزرمنالممتدةالمناطقلتشملحدودهاواتسعت،القديم

أوروباوسطومنشرقا،قزوينبحروساحلالنهرينبينمابلادإلىغرباالأطلسية

جنوباالأحمروالبحرالكبرىالإفريقيةالصحراءوإلىالألبجبالشمالحتى

ظهرتثمألبامنوفدتوقد.مقالثامنالقرنمنذبالسكانمأهولاالبلاتينكان

)عصبةليكونوااتحدوارعاةالناسهؤلاءوكانالأخرىالتصعلىقرىعدة

الميلادقبلالسابعبدايةفىأوالثامن.اقمانهايةفىكه9أ+ه+أأهأ+دا(السبعةالجبال

:تيلروهتابعةقرىسبعمنمكونالاتحادوكان

،55أهلا5اوبيوس،97ا!أفيليا،أ!ا!ها!لاالبالاتو،ثا9ا!+مجرمد

ح95األا5كوئليوس،9!!اةأدافاجوتال،أتا5أهدا5كيسبيوس

ا!بيةالعصبةانحلتعندماتمالاتحادوهذاوسياسيادينيااتحاداالانحادهذاكان

فيميتلا!+أمألاكااكيرينالجب!:فييسكنونالسابيينكانواحيثألباوسقطت

.7ا!أ+أ

الجب!ذاتالمدينةوظهرتتمازجاالجنسينولكنوالسابييناللاتينوتصارع

كوادرههاوانشئوامهمةمدينة.مق57هحواليرومامنالاتروريينجعلثمالسبعة

الملكية.الحكومة

الجمهوريةتلتالتيالمرحلةعلىأطلققدالرومانيةالإمبراطوريةمصطلحاق

تميزوقدالميلاد،قبلالأولالقرنالىق.مه1.سنةروماحكمتالتيالرومانية

الرومانيةالإمبراطوريةبدايةاعتباريمكنكما،والظلمبالاستبدادالإمبراطوريالحكم

3--هـ
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1102الشيابسكيدمحمدعا!لض:الدكتورالكلاسيكيقالآثارعلكلفيمقدمض

جاءوالذى.م(،ق44)سنةلرومادائماإمبراطورأقيصر(يوليو!)تعيينبدايةمن

.م(.ق)27سنةالعظيمبأغسطسالملقب"اوكتافيوس"الإمبراطوربعده

وبدأواقوياجيشاوكونواسيطرتهمالىايطالياكلاخضعوا.مق264عاموفي

القرنفمنذاليونانيةالحضارةمنالروماقاستفادوقد.أوسعمناطقواحتلاءبالتوسع

كما،قويةمبانىإنشاءفيساهمالباطونمنجديدانوعاالرومانصنع.مقالثاني

المسارحإنشاءفىالنظامهذاواستعملواوالأفواسالعقودباستخدامالبناءالرومانطور

الجيوشانتقالعليةلتسهلالطرقمنشبكةوأقاموأالمحمولةالمياهوأنابيبوالجسور

مجالاتمعينمج!عنمسؤلاالهكلكانوقدا!ههمنكبيرعددالرومانعبدا

.للرومانالرسميالدينوأصبحالمسيحيالدينانتشر193فترةوبعدالحياة
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتيرالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

لىوماتأسيسأسصولىه

منمجموعةعلىالمؤرخوناعتمدفقدالتاريخيةرومامدينةتاسيسوحول

وفائعالناريخبةوالمسننداتالأثريةا!نشافاتوتؤكدالتاربخبة،والرواياتالأساطبر

علبهاوأطلقالا+ه"(،دا)5رومولوساللانينىالزعيميدعلىصغيرةقريةتأسيس

والمناطقروماعلىملكأولنفسهنضبوقد،رومولوسمؤسسمهاإلىنسبةرومااسم

وتشيرروما،حكمواسبعةعددهمبلغالملوكمنمجموعةذلكبعدوتبعهبها،المحيطة

الأراضيعلىوسيطرالعسكريةالنواحيعلىدولتهأسسرومولوسانإلىالراويات

علىوسيطروتوسع،الرومانيةوالدبانةللشرائعالأولىالقواعدو(رسىبروما،المحيطة

.المجاورةالأفليم

منةوأنجبت!9")1(5أ917!أسيلفيارياعلىاعئدىمارسالإلهانيحكى

أمليوس"،)أمرحبث،الا+ه"دا5ورومولوسدا+9"5ريموس:همامتوأمين

فيضانهألداءفىالتيبرمع!هأ+نهرفيمهدهمافيوهمابالقائهماالا+!)2(أ3

عليهماغرثمفثبهفارضعتهماأ!ا!!!+أالبلاتينجبلسفحعندبهماالأمواجفدعا

لنيومترانتقامأذلكبعدوزوجنههوبتربيتهماقاموقدداةعالاأ3دا5فاوستولوسالراعى

جديدةمدينةوأسسائانيةالعرشعلىنيومئروأجلساامليوسبقئلوقاماأ+دالأ)3(15م

وأسسرومولوسبناءهالذىالسورصقفزلأنهريموسأخاهبقلدرومولوسقامثم

الميلاد.قبل7ه3عامفىال!تينحولرومارومولوس

س!37احا57+أولأهممتاالإلهةتوىوإحدىامليوسابنةسيلدا:ريا1()

اللاتيومضفافعلىيحكممللكفيلسككحيثسيلصارياوبوامياسالملكابن:أمليوس)2(

التيبرنهرعلىالبلائينغدالوشعنخلعه!ذىاملبوساخو:نيومتر)3(
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1102سكليدالشيلبمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآتارعلكلفيهقدمة

مان9اللبلادجغلافية

(91-61رقم)خارطة

تدريجياالايطليةالبلاورواتحدترومامدينةوأسسواايطاليافىالرومانعاش

الأبيضالبحرحوضبلادعلىسبادتهاتبسطأناستطاعتقويةدولةوأصبحت

حوضوعلىالأوروبيهالقارةجسمفيتمئدجزيرةشبةعنعبارةوايطليا.المتوسط

مايتراوحوعرضهاأكم...حوالىطولهاوغربشرققسمينالىوتقسمالمتوسط

أكم.4.الى85بين

المثوسطالغربومنالشرقمنالرومانبلاديحدالادرياتيكيالبحركانلقد

الشواطئالجنوبومنوسردنياكورسيكاجزرهناكحيثاسبانياسواحلعلىينفتح

النمساوسويسرافتقعالشم!من.أماومالطاصقليةجزرثلاثتطلواتىالجنوبية

رئيسين:إقليمينمنايطالياوتتكونوهنغاريا.

الشمالي4الإقليم10

تصلجداعالممرالألبجبالشرقشمالوفيالألبجبالبهتحيطفسيحسهل

الذى55)آليو(ذ!رأسمةكبيرنهرالإقليمفييجركطوالرونالرايننهرىروافداليه

الزراعةازدهرتالإقليمهذاوفىالادرياتيكىالبحرفيويصبالألبجبالمنينبع

.والمستنقعاتالغاباتمنفيهماوكثرةالمياهووفرةلخصوبةنظرا

الجنوبي4الإقليم20

جبالوتشقهالشرقفيالالرياتيكىوالبحرالغربفيالتيرانىالبحربينيقع

خصبةوليانوللخللهاالإقل!مهذامساحةثصفالجبالول!ئممل5+أ++95!)الابندن(

،!أمدامأءاترورياسهولمل!:)ابنين(جبالمنالجانبفيتقعسهولوهناك،

الجربانسريعةكبيرةانهارأربعةكوهناكةأ+!ه+!تا،كاميانباا!طأ+دالاتيومسهول

فولتورتيوس،أطأم5ليريس،أ،ئيبرمم!ه،دا+م!5ارنوس:البحرفىمياههائصب

.751الا+مأ+5
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1102محمدسكيدالشيابعاطف:الدكتورالكلاسيكيضالآتا،علكلفيمقدمة

فيمهملورلهاكانالتىالجزيرةوهىصقلية:ايطالياغربتقعالتىالجزراهمومن

جافحارالمتوسطالأبيضالبحرحوضمناخوالمناخقرطاجنةورومابينالصراعتاريخ

شئاء.ممطرودافئصيفا

قسمس4المحه.مقهالسادصاالقرنه!.الايطاليونهأثقسم

الايطاليون-أ

الايطالبونغيرالسكان2-

التالية:الأقاليمفيالايطليونويقيم

الالتهينيسكنهوكانالابنينوجبالالساحلبينتيبرنهرجنوبلاتيومإقليم-

.مقالسابعالقرنفىالإقليمهذاعلىسيطرواالذينوالاتروربين

السابليةالوامبرية:ص!تعيشقبائلكانتالابنينجب!أواسطوديانفى-

ا!ه!5(ا53+لا-أ)ه

التالية:المناطقيسكنونكانوافقدالايطليونغيرالسكانأما-

الليجوريونيسكنهكانحيث)بو(وادىفيأىالغربيةالشماليةالمنطقةفى-

.أط9لام59

وشبةالالرياتيكيالبحروشرقالألبسفوحفيالشرقيةالشماليةالمنطقةفى-

)بو(.نهرشمال19+97أالفينتىسكانهاوكان151!أمجزيرة

الحديث.الحجريالعصرأهلسلالةمنسكانهاوكانالوسطىالمنطقة-

الاه!-!أمه!ا!م!.!أكالابريا-أبولياإقليموهوالشرقيةالجنوبيةالمنطقة-

أ"دام!-ةأول!تالاطأوبروتى-لوكانياإقليموتشملالغربيةالجنوبيةالمنطقة-

الحجرى.العصرس!ةمنوهم
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1102الشيابسكليدمحمدعاطض:الدكنو،الكلاسيكيةالآثا،علكلفيضدمة

خليجحتىالادرياتيكىالبحرمنالساحلامتدادعلىالجنوبىالجزء-

نابولي.

شمالألاتيومسهلبينالغربيالساحلعلىأ+!ه+!ح9كامبيانياإقليم-

شرقا.الابينينوجب!جنوباولوكانيا

العصرمنخليطوهموالتيبرارنوسنهريبينفيخدامأح3!أاترورياإقليم-

.الحديديوالبرونزىالحجركط

سد4منخليطمنهؤلاءسيكلسأوسيكولييسمونكانوا5أحأ17صقلية-

الحديث.الحجريالعصرأهل
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1102محمدسكيدالشيابالدكتو،:عاطفالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

مانية9اللالعععاويةالصلىز

(34،:المخططان)

عكسعلىالأحيانبعضفىإلاإنشائيةوظيفةذاتالرومانيةالأعمدةتكنلم

البناءلحملإنشائىلغرضالأعمدةاليوناناسثعملحيثالبونانيةالعمارةفىالأعمدة

وهى:المعماريةالطرزمنأنواعخمسةمبانيهمفيالروماناستخدملقد،فوقهالذكط

!ه53ءزهغ4يم03للىوريازلطراا10

طرازأيعتبرلافهو،القاعدةفوقتقعأقسامئمانيةالىالعمودارتفاعيقسم

عنيعبرالمبنىكانإذاالدورىالعمودويستعمل،الاغريقمنمقتبسفهورومانيأ

التوسكاني.منزخرفةأكثروهو،المظهرحيثمنوالضخامةالعظمة

أهولء8!ع4.كأيميونيلاأزلطراا20

وإعطاءالعجيببالمنظريمتاز،القاعدةفوقتقعأقسامشمعةالىالعمودارتفاعيقسم

زخارفه.وكئرة،نسبتهبرقةألايونىالطرازويمتازالمعماريةالهيئةفيالرونق

عهح8ول3ول3ء0340الكورنثيالطراز30

اقسامتسعةالىالأحيانبعضوتصلاسطواناتعدةالىالعمودارتفاعيقسم

بطابعيمتازالذىالتاجنوععدامافيالايونيالعمودنفسهفهو،القاعدةفوقتقع

بأنهالكورنثيالعمودويمتاز،ا!انش!النباتيةالأوراقلزخارفواستخدامهزخرفى

.منظرأوأجملهاالأعمدةاخف

ول+ول?033ء340الطراؤالقوسكانى8.

الأحيانبعضفيوتصلالقاعدةفوقتقعاسطواناتعدةالىالعمودارتفاعيقسم

الزخرفة.وبساطةالمنظربجسامةويمتاز،ضخمالعمودوبدن،أقسامسبعةالى
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الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

ء340عم!ه!ثه!هم!،8.لمركبازالطرا.5

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،

فوقتقعأقسامعشرةالىأحياناوتصلاسطواناتعدةالىالعمودارتفاعيقسم

لمجنيجمعلأنهنظرأالاسمبهذاسمي،والرفيعةالرشيقةالأعمدةمنيعتبر،القاعدة

ألايوني.العمودلنسبمماللةالطرازهذاونسب،والأيونىالكورنثيالطرازين

التطورمعيتناسببماالمعماريةالطرزمنالنماذجهذهالرومانطورلقد

منهاغرضمنكثرالأعمدةالروماناستخدموقد،شيدوهاالئىللمبانيالمعماري

الأحيانمعظمفيالروماناستخدموقد.المعماريةوظيفتهاالىإضافةزخرفيهكحلية

عقودعلىالمحمولالكولوزيوممبنىفىموجودهوكمازخرفيهكحليةالأعمدة

4)3(مخططيليبماالإغريقيةالأعمدةعقالرومانيةالأعمدةوتخقلص

المحدبربعحليةتحتتقعص!أهمكعباتعلىالرومانيةالأعمدةقواعدأ-تحتوى

5ح51أ!،هملا5

فيلتزيد394!!15!أالأعمدةتحتالكراسىشكلعلىالقواعداستعم!2-كئرة

.والعمودالقاعدةنسبفيتغيرأيبدونالمبنىارتفاع

إحداثعنيستغنىكانحيثواحدةقطعةمنالعمودبدنيتكونكانماغالبأ3-

العمودبدنفيشاقوليةمسارى

الحائطفيبروزعنعبارةوهي،للاعمدةالمقابلةأ!5!امءأالعضاداتاستعملت4-

العمودوتاجلقاعدةتمامآممالالينوتاجقاعدةعلىيحتوىالأفقيالمسقطفىومربع

منالجانبيينالجداريننهايةفىالعضاداتاستخدمواالاغريقبينما.المقابل

فيمخللفةالعضاداتهذهوتيجانقواعدكانتكما،محضإنشائىلغرضالواجهة

المقابلة.الأعمدةوتيجانقواعدعنالشكل

بالجدارالمتصلةالأعمدةلشلسلهالكولوزلوم()الم!عددةالطوابقذاتالمبانيفي5-

الضخمالعمودأعلىالرشيقالنحيفالعموداستعملوقد،البعضبعضهافوق
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1102محمدسكبدالشياب:عا!لفالدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلميمق

.(نىيوايلورسكانىتو)

الإنشائية.الوجهةمنمنطقيةتظهرحتىالتكناتفوقالتماتيلووضعوا

فيالتعمقعنوبعيدةجمالاا!أصبحالرومانيةوالزخارفالحلياتاننلاحظ

والفتوحاتالحروبمنبالعديدمشغولينكانواالرومانلان.الجميلةالفنونفلسفة

الفكرىبلتهذيبفنهمامتازالذينالاغريقبعكسوذوقهمفنهمعلىانعكستالتي

العالية.الجماليةوالمواصفاتالرفيعوالذوق

عداماالاغريقعنمستخدمةكانتالتىوالزخارفالحلياتنفسالروماناستخدم

الغرابمنقارحلية

فقدتلذلكدوائرأقواسعلىتتشكلالرومانيةالزخرفيةالحلياتجميعمقطع

ورقته.جمالها
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1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآتارعلكلفيضدمة

ماني9اللالعحلفيالعدنتخصي!

كما،اليونانيةالمدينةبتخطيطمباشربشكلالرومانيةالمدينةتخطيطتأثرقد

بلادسيماولاالشرقفيمتبعآكانالذىالمدنتخطيطاسلوبمنالرومانيالمهنثس!2فاد

وسوريا.!رافلين

شوارعالىالمدينةقسمتحيثالمنظمالهندسىبالطابعالرومانيةالمدنتميزت

شارعينالىالمدينةتقسمالشوارعهذهوكانت،الشكلمربعةمناطقالىتقسمهامتقاطعة

الىتؤديالشوارعوهذهغربشرقباتجاهوالثانىجنوبشم!باتجاهالأولرئيسيين

حسببينهافيمالتقاطعالشوارعهذهانكما.ة+مه!العامالميدانتسمى!قة

.أص!،(!آالأه70)بالمصلبةيعرفمالتشكل09زاولمجة

وأرصفةللعرباتطريقالرئيسيةالشوارعتصميمفىالرومانيالمهندسراعىولقد

الأعمدةمنتصفوفي،المشاةلحمايةمغطاةأروقةالرئيسيةالشوارعبجانبويوجد،للمشاة

جانبالى،الأبط!الجيشقادةأوالزعماءلإحدىنصفيتمئ!عليهايوضعحاملةتوجد

المرصوفةوالمعبدةوالطرقاتوالجسورالمياهاقنيةمللللطرقالمرافقةالمنشآتمنالعديد

المهندسراعىفقد،عرقلتهاوعدمالعرباتسيرعلىيساعدالتىالمنحوتةبالحجارة

كلامنومدعمةالأرضعنمرتفعةجعلهاالمدنبينالواصلةالطرقتشيثفى!رومانى

بعضها.معمترابطةكبيرةحجريةبألواحالجانبين

استخدمهاالتيالمعماريةالعناصرمنالكثيراستخدامفىالرومانبرععاموبشكل

وإنماالاستعمالفىالرومانالبراعةتنشأولم،واليونانيينالاتروسكيينالمعماريينأسلافهم

التىالمبانىأشك!ونوعيةالهندسيذوقهممعيتمائمىبماالمعماريةالعناصرتطويرفي

الإمبراطوريةحدودوخارجداخلشيدتالتىالرومانيةالمدنفان،وبناءهاتشييدهاأرالوا

وبلاثالشرقبلادفيمتبعآكانالذي)هيبودامى(الشطرنجيالئخطيطتتبعكانت!رومانية

انستخدمهاالتىالمعماريةالمنشآتمعتتماشىالتيالتعديلاتبعضإجراءمعيقالاش

علىالأمئلةأهمومن.الإغريقيةوالمدنالشرقبلادمنكلفىمعروفةتكنولمالرومان

.جرشمدينهتخطيطفىتراهماالرومانيةالمدنخطيط
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1102الشيابمحمدسكيدالدكتير:عاطضالكلاسيكيةالآثارعلكلفىمقدمة

انية:9اللالأل!ة

الرومانيةاكههتشبيهفيتجلىالرومانديانةفيكبيرااثراللإغريقكان

الإغريقيةالدينيةالأساطيراقتباسوفىالمشتركةالخصائصفىالاغريقيةبالآلهه

بالآلههرسميااعترافايعترفونالرومانكانالمبالدقبلالثالثالقرنحوالىوفي.

اوليمبيوس.الهةمجمعفىالإغريقيةالآلههتشبهكانثوالتىالكبرى

اهتملذلكالإغريقيةالآلههملومجسدةأشكالاأيضاالرومانيةا!ههاتخذتلقد

إغريقيةمعبودةوهيدا+597فينوسالمعبودةوجاتالآلههتماثيلنحتبفنالرومان

الديانةالإغريقيةالنبوءاتودخلت.الميلادقبل217عامصقليةمنايطلياالى

الأسفلالعالملمعبوداتإرضاءإغريقيةطقوسذاتلينيةأعياداالسناتووانشأالرومانية

الإغريقي.

لديهمكانحيث،والمناسباتالأعيادمنالعديدفىبالمشاركةالروماناهتموقد

.أ!5اة+مداةأ")ناليائساتوريسمىعيد

عقيدةهيالجديدةالرومانيةالعقائدابرزمنوكان.الشكرعيديعنيوالذى

رسمياعباثتهاعلىالسناتووافقوالتياس!هلأح9"كوبلي"االكبرىالأم

8591:342-343(.)بكري

لشماعدهابالآلههتؤمنكانتكثيرةشعوباالرومانيةالامبراطوريةضمتلقد

وكان.بالقرباناوبالعبادةترضيهاانعليهاوكاناليوميةحياتهافىوتحميها

.الرومانلههكببرا"جوبيتير"الرئيسىإلههميعبدونانفسهمالأشراف

الهمارسالإلهالرومانلدىتعبدكانتوالتىالأخرىالرومانيةالآلههومن

المشتعلةالموقدنارإلههلا59!أ"افستاوالإلههالرومانيةالجيوشوحاميالحرب

الصنعة.فيالمهارةإلهها"!ل!9+ألامنيرفاا"وا!هه

4--هـ
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1102الشيابسكليدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآتارعلكلفيضدمة

المواطنةحقوقالرومانيةالإمبراطوريةشعوببمنحكاراكلاالإمبراطورقاملقد

بالأعياديحتفلواانالجميععلىوكانالنعممكنبكثيرعليهاالآلههتنعمحتىالرومانية

الآلههانقالوالإحداهممعجزةحدثماوإذاالدينيةالشعائرويؤدوابالمواكبويسروا

عابرايوماأنقذالذىسرابسكا!هبينهمبوجودهاأحسواوأنهمالأرضالىنزلت

.الغرقمن

يكرمونالرومانوكانوعبادتهااكههالىالقربانلتقديمالمعابدالرومانبنىلقد

تظهروكانتالاهمحمايتهاولضمانمنهمخوفامكانكلفيالمغلوبةالشعوبآلهة

الآلههانوحتىوالسحرالعرافةانتشرتثم،لتفسيرهاعرافينالىوتحتاجبالأحلام

347-348(.أ:859بكري.)وابزيسميثراس:الإلهينأمئالالسحرمجلفيشاركت

الآلههكعبادةالأباطرةبعبادةيقوموالمالرومانانالىهناالاشارةوتجدر

كان.وقدالحروبفىالانتصاربفضلهماعترافاوفاتهمبعديؤلهونهمكانواوإنما

أمئالالمؤلهينالأباطرةقائمةالىوضمةوفاتهعندالامبراطورتأليهيقررالسناتو

وغيرهموسيفيروسوماركوسوهادريانوتراجانوقسياسيانوأغسطسقيصر:

.الأباطرةمن

الديانةمنالرومانيةالحكومةحذرتفقد،الوئنيةلديانتهمالرومانتعصلألقد

46عامنيرونعلأكبكماميلادى66عامأورشليمفيهيكلهمفدمروااليهودية

تعاليمهينشروهوالمسيحالروماناضطهد.كماعمدارومهإحراقهمبتهمةالمسيحيين

وعلىالقديمةعقيدتهمالىيرتدواانعلىبعضهموحرضواالمسيحأتباعبإعداموقاموا

اعتناقعقابأصبحالثانىالقرنمنتصفحوالىوفىالإمبراطورتمئالأمامالسجود

348-.35(ا:859بكرى).الإعدامالمسيحبة

الكناش!ببناءأمرميلادى.26عاما!ث!اأك!دا+9ا"جالينيوس"عهدوفي

تقديمجميعاالمواطنينعلىتحتممراسيم303عام"ديوكلتياناصدركماطمسحيين
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1102محمدسكيدالشيابعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

إحراقعلىوإرغامهمالمسحييناضطهادوتمالوثنيةالشعائروأداءلقهةالقرابين

الكنائس.بعضهدموتمالمعابدفىالبخور

حيث،المسحيينعلىالقضاءعزمالشرقإمبراطور"اجاليريوس"عهدوفي

اصبح131عامفىتوفيوعندماالمسحييناضطهادبعدممرسوما321عامفياصدر

فىاوغسطسا"ا!97أمك!لاأطأتألا+!أول5أطأ+أحلا3ليكينيوسليكينيانوس"فاليريوس

علىاوغسطسابنفسه(55صورة)كونستانتيوس"ابن"اقسطنطينونادىالشرق

:352-353(.8591بكركط).الغرب

كمابعد،فيماالمسيحيةاعتنقحيث،المسحيينمعمش!امحاقسطنطينكانوقد

انتصرذلكوبعدالمسحييناضطهادوقفعلىميلاطوفىليكينيوسشريكةمعاتفق

التلية:الأعمالببعضوقامالرومانيةالإمبراطوريةسيدوأصبحشريكةعلى

وأربعأباطرةأربعةبوجودوالمتعلقديوكليتانابتدعهالذىالنظامفيالنظرأعاد-

عواصم.

وسميتالجديدةعاصمتهفيهالينشئمرمرهبحرعلىبيزنطةمدينةموقعاختار-

"االقسطنطينيةا"باسمةالمدينةتلك

عددوزادالدينيةالاحتفالاتفيالاشتراكمنالمسحيينإعفاء332عامفىقرر-

.الجديدةللكنائسالمقدسالكتابنسخ

35(353-ه8591:بكرى.)ألاا!عةشانيفيافيالولاياتأساقفةمؤئمربنفسه325عامفىافتتح-

للاقههومضاهيةمماللةالكبرىالرومانيةالآلهةأنالرومانىالخي!تصورلقد

عبدوهاالتياكههعلىالرومانأطلقوقدوالمضمونالشكلحيثمناليونانية

أهمها:مننذكروالتىاليونانعندتعرفكانتعماتخللفمسميات
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.(4-ارفم:)صورة(يم،4!ثا،8)جوبيتر

1102الشيابسكيدمحمدعا!لض:الدكتور

فيوالتحكمالمميزةقوتهخصمنيحكموكانالرومانيةالآلهةأربابربهو

فييزمجرالذىوهوالرعدبإرسالويسعدالسماويةالقوىيملووكانالسماء،زمام

الخيرومقسمالبشرأعم!علىوالمشرفوالعدالةوالأمطاربلرياحويتحكمالمرتفعات

اكهةسائرورئيسالعلمحاكم92(دا)3زيوسباسماليونانيعرفه.الأرضوجهعلى

السماوية.القوىويملروالبشر

عادلاالطباعمزاجيالبشربنىمنكأيكانجوبيئرا!نالىالأساطيروتشير

منفلكوغيروينتقمويسامحويكرهويحبويرضىيثورأخرىأحياناوظالماأحيانا

.الرومانبلادمنشتىاماكنفىلأجلهالمعابدتقاموكانت.البشريةالمحمفات

-8(.5)الصور:()5!ثاأجورو

يعرفها.وقرينتهزيوسشقيقةوهيالأسرةوحاميةالنساءبشؤونمختصةكانت

ثمالقمرربةالأصلفىوكانتالسماءوحاكمةالآلهةملكة911()!مهيراباسماليونان

أحيانالهايرمزوكان،الشرعية،النسوةووالزواجالنساءبشؤونمختصةربةأصبحت

ومتكبرةالحساسيةشديدةغيورةكانتأنهاالأساطيرتذكر،إكليلوتاجطاووسبشكل

معاملاتها.فييقسوأنالىجوبيتيرمعتنازعنأدتالانتقاموسريعة

.(41-9:لصور)ا(الالمزولء!ك!)ظميئر

لقبتوقدالصناعوحاميةوالنزيلالحربربةوكذلكالرومانعندالحكمةربة

يرمزوكان50+93+!!(،والعذراءدا!اث!(أههم!)5الحسنالوجهذاتمنهاكئيرةبأسماء

بالاسأيضاوشممى.القديمةالرومانبلادفى(والمعرفةالحكمة)رمزالبومةبطائرلها

والفطنة.النكاءوالهةالحربآلهة)!+93؟!(أثيناباسماليونانويعرفهااة!()5!ا
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ومانحةالزراعةوربةالحكمةربةوكانتالمدنوحاميةالحربربةبأنهاعرفت

.والثعبانوالديكوالبومةالزيتوناليهاالأشباءأحبومنالبشرالىالزيتون

عذريتهاتدنسولمتتزوجلملأنها)50+93+!ه(العنراءأشهرهاكثيرةبألقابلقبتوقد

الرومار.بلادفيالمعابدمنالعديدلهاأقيموقد

.(12-61:لصور)ا(ولء5115ول)بوللونأ

وهواع!ول(أ)50وهليوس)3!95"!(فويبوسأشهرهاكثيرةبأسماءالرومانعرفه

لارتيمس.التواموشقيقوليتوزبوسابن

عنالأذىودفعوالشبابوالموسيقىوالشعرالنبؤهوالنورالشمسربوهو

المحاصيلوالهالناس

27(.2-2)الصور:()ءول!8!دياتا

أبوللونتوأمهى47(2،46،رتم:أ)صورة)ة.+هـ+"(ارتيمسباسماليونانعرفها

القمر،آلهةوهىالوضععندالنساءومعينةالعذارىوحاميةالصيدربةكونهااشتهرت

أبوللوناسمارتبطكمابالقمراسمهاارتبطوقدوالغاباثللمراعيحياتهاوهبتوقد

يكثرالتىالمناطقوبخاصةالرومانبلادارجاءكافةفيمعابدهاانتشرتكمابلشمس

قوسأ.تحملصيادةبشكلتمل!وكانت،الصيادونفيها

.(03-82:)الصور(ولءيمغء5غ8ثاك!)مركوريوصأ

يصوركانوقدجوبيتيرللبههالمبعوثبأنهالأساطيرمنالكثيرأليهأشارتلقد

93()39+مهيرمسباسماليونانعرفهكا.ك!+99+هأالرسولعصايحملوهودائما

)رسولالآلهةرسولكونهأشهرهامتعددةاختصاصاتالأساطيرفيولهزيوسابن

الهكانثم)ومنوالفصاحةالحظوربواللصوصالخداعورب(المجنحزيوس
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والمسافرين.التجارةورب(المقامرين

تخصصاتهلكثرةونظراالمجنحوالحذاءالمجنحةالقبعةمسللزماتهأهممنكانت

آلهتهمأكئرفيهيرونالاغريقوكانوالخاصةالعامةالأماكنكافةفيمعابدهأقيمت!د

ومناسمهتحملمدنابهايتواجدواالتيالأقطارمنالكثيرفييقيمونفكانواالإغريقية

مصر.صعيدفىهرموبوليسمدينةأهمها

31-34(.:الصور)()ك!ثاولء!!باكوخوصاأوخاوصا

بروهو62(61،:)الصورتانلأ+هأه(5أ)30ديونوسيوسباسماليونانعرفه

وكانوالمبلاد"،"الموتئانيةظهورهثماختفاؤهويمل!والحصادوالخمورالكروم

وتارةلحيةذورجلهيئةفيأحياناويمل!.العنببقطفلهويرمزالخمرشربيحب

موكبهوكانأسيوىطرازفوطويلأرداءأمرتديأالأنثىيشبهشابهيئةفيأخرى

"الساتير"ومخلوقاثمنتفخةبطونذات"سلبتى"كائناتمنمكونأالمرحالصاخب

الغاباتجنياتوهنالرشيقاتلأ350+7والعراش!الماعز،حوافرمل!الحوافرذات

والأنهار.والينابيع

35-37(.:)الصور(3ءحيمك!)كيرصأ

لزيوسوزوجةوأختورياخرونوسابنة()مأم!+س!هديميترباسماليونانعرفها

بصورةالزراعةإلهةكانت27()صورة:9!(ك!م9)9+ه"هبرسفونىمنهأنجبتالذى

.والزواجوالنظامللقانونإلههاعتبرتفقدالمدينةمهدالزراعةكانتولما.عامة

القمحبسنابللهاويرمزالربيعزرعإلهةكوريهوابنتهاوالحصادالأرضإلهةتمل!

والمنجل.والصولجان

كانتكماأئيناقرباليوسيسضاحيةوابنتهاهيمراكزجمادتهااشهركانت

سرية.عبادتهاشعائر
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.(14-04:رنم)صور(!35ك!ص!!8هول!)بروسربينا

وزوجتديمتروزيوسابنةوهي9!(مع!5)!+535برسفونىباسماليونانعرفها

والخضرواتالإخصابربةوكذلكزوجهاالىنسبةللموتربةاعتبرتهاديس

العلويالعالمفىومكوثهاعامللثكلالسفليالعالمالىعودتهاتمل!أمها،الىنسبة

وموتوالخريفالصيففيوالفواكهالربيعفيالخضرواتميلادالسنةأيامباقي

الشتاء.فيالخضروات

.(24:رفم)صوره(*،ءيمهولولكه)نبقونوصأ

زيوسوشقيقوربخرونوسابن950!أ4)+هبوسيدونباسماليونانعرفه

والأنهار(والبحيراتالعذبةوالمياهوالمحيطاتللبحارآله)صورهابجميعالمياهرب

بثلاثرمحيمتلك.البحارفىوخاصةوالزلازلوالرياحالعواصفعلىالسلطانوله

فيبوسيلونمعبدمعابدهأشهرومن،البحريةالمناطقكافةفيعباثتهانتشرتشعب.

المهرجاناتلهتقامكانتحيثالائيكيالشاطئمنبالقرب7ةا!كا()ةأمكالاوريةجزيرة

ذاثبشوكةممسكأاللحيةكئيفالشعركثيفرجل!ئةفىيمل!وكان.هامةوأعياد

السواحلمياهإلهةامنفترتيوزوجتهالبحرأعماقفىقصرهوكانأسنانثلاث

.(لا-347:فمر)صوركأيمولثاكهفينوصه

والهةوالجم!الحبآلهةوهى،53!(هم4أ)91افروليتباسمالرومانعرفها

تمال!وإنهاشرقياصلمنبأنهاالعلماءبعضويعتقدوالنباتاتالمخلوقاتغدالإخصاب

ولكنها(الآلهة)أقبحهفايستوسالآلهةمنمرغمةتزوجت)عشتار(السوريةالآلهة

تعبدوكانتأثينامععداءعلىوكانتأدونيسالبشرمنوعشقت،الحربالهآريسأحبت

وتسمىافسوسوملينةوساموسوبافوسوقبرصكوثيراجزرأشهرهامنكثيرةأماكنفى

زبدمنولدتأنهاويقال53!،م40أ5!أافروديسيةبأجمادلهاتكريماتقامكانتالتيالأعياد

العينين.وبراقةالابتنمامةلطيفةالجم!فائقةشابة!ئةفيتمل!وكانتالأمواج
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.(94-84:رقم)صور(7أثطء!ولول3)ووس!ول

بجمبعالنارالهوهبرازيوسابن)5051!!53911(هفايستوسباسماليونانعرفه

الأسطوريينوالإبطالالآلهةوحداداوالبراكين(الإنسانيوقدهاوالتى)الطبيعيةأشكلها

وكان،الحدادينملابسويرتدىوقبيحأعرجولكنالبنيةقوىانهيق!(الحدادة)اله

بالمطرقة.لهيرمز

الكلاسيكيالعصرباندثاراندثرتعبادتها!نويبدوهامةعبادةمراكزلقهةتكنلم

.بوسيدونص!مللهالإغريقبلادفى

5(..52-رقم:)صورطرس

الشهيرافروديتوعشيقوهبرازبوسابنأم!()5آريسباسماليونانعرفه

عديممتوحشاكانالدماءورؤيةالقت!بضوضاءصدرهينشرحوالدمارللحربوالها

وطيبةتراقيةفيعبادتهاشتهرت.الرومانعندهوكماكثيرامحبوبايكنلم،الرأفة

رمح.يدهوفيالخوذةرأسهتعلوماردشكلعلىيمل!وكانواثينا

5(.53-4رفم:)صور()!أ،ك!ء+هستيا

الأساطيرغلتورياخرونوسبناتأولى597()!أفستاباسماليونانعرفها

تشعلفكانتوالخاصالعامالموقدآلهةوكانتزيوسبجلهاوقدبعذريتهاتمسكهافى

داخلالإغريقيةالمنازلكلفيتعبدوكانتالخاصةوالمنازلالمستعمراتنارهامن

02(.0ا:)عابدوخارجها.اليونانبلاد

.(93-83:نمر)صور(!أه،ثا!كه)بلوتو

ملكوهووبوسيدونزيوسأخوهو)594ةاا(هاديسباسماليونانعندعرف

وذالكلبكربيروس"مدخلهايحرسالأرضأسفلمملكتهكانت،السفليوالعالمالموتى

5كيا!ما:ومئجمدانسوداءمياههمانهرانالمظلمهاليسبعالميحيطالثلائةالرؤوس
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آخيرون.تا!93و+همستيكس

أهمها.منوألد!لديهملعدكلألتالنيالأخرىالآلههمنمح!وهنلا

فتاةهيئةعلىعادةوتمل!الرومانعندالنصرإلهةوهي7.أأتأ5!أمفيكتوريا-

باسماليونانعرفهاوقد.نخيلسعفةوبالأخرىإكليلايدبهابإحدىتحملمجنحة

.س!ك!أ*تايكي

مثيراسالإله:أهمهامنشرقيةآلهههنككانتالرومانيةالآلههللكوبجانب-

و(ربابالأفراديعبدهاكانمصرفيايزيسوالإلهةفارسفى3(أولكهةم

.الحرف

واعتقدالرومانيةالإمبراطوريةأرجاءفيالمصريةايزيسالإلههعقيدةانتشرت-

تحملوأمجميلةسيدةهيئةفينمل!وكانتوالحياةالحركةمصدرأنهاالناس

ومؤسسةالبشروحياةالطبيعةعلىسيادةلهاايزيسكانتوقدنراجمها.فيطفلها

الإمبراطوريةأرجاءفيكثيرةمعابدلهاشيدوقدالعونواهبةوالنظامالعدل

الرومانية.
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مانية9اللالععابد

كانتوقدالرومانبةالمعابدبعضبناءفىالعملبدأالميلادقبلالسادسالقرنخكل

الاثروسكية.بالمعابدمئاثرة

واعطواللضوءمواجهةأوعاملميدانمواجهةلتكونمعابدهمالرومانصمملقد

مننوعينيوجدعاموبشكل.والخلفيةالجانبيةايأروقةمنأكثرالأماميةالواجهةاهتماما

فيالرئيسيالجزءكانوقدالمستديرةوالمعابدالمسئطيلةالمعابد:الرومانيةالمعابد

قدسمنطقةاستندتوقدتا9ا!االسيلاوالمسماةالأقداسقدسمنطقةهوالرومانيةالمعابد

الرومانية.المعابدفيخلفيةحجرةتتواجدلملذلكمباشرةالخلفيالجدارعلىالأقداس

بواسطةإليهايصعد400أ+دامرتفعةمصطبةعلىمعابدهمببناءالروماناهتموقد

بحضارةتأثرهمإلىراجعالتقليدهذايكونوربماالمعبدمنالأماميالقسمفيموجوددرج

والبعض،لاليوممنطقةإلىووصلتاتروريافياستقرتالتيس!مكا!!+97التيرامار

كماا!هبيتعلىوالخشوعالرهبةإضفاءإلىالمنصةبارتفاعاهتمامهميرجحالآخر

والبساطة.الزخارفبقلةمعابدهماتصفت

متأثرةالرومانيةللإهبراطوريةتابعةكانتالتيالمناطقفىبيتالتىالمعابدا!ن

نتيجةوالتصميمالمخططحيثمنتخلالفولكنهاالأصليةالرومانبلادف!بيتالتىبالمعابد

لالكفيالمتوفرةوالخاماتوالامكانياتالبيئةولظروفوالتقليدوالعاداتالمنطقةلاختلاف

137(ص:7891)مطلق.المناطق

5،6(خطط)المستطيلةالمعابدااياولالفولح

مبنيوانةمدخلةبعمقويتميزالإغريقيةالمعابدبتخطيطمتأئرالمعابدمنالنوعهذا

سقفأعمدةعليهايقامالأرضعنترتفعمساحةالمدخلأمامويوجدمرتفعةقاعدةعلى

الواجهة.عرضمنعرضااقلبدرجالمرتفعةالمساحةهذهإلىالوصولويتمالمدخل
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المعابد4ماالنولحهذاعلىالأمفلةأه!ومه

بينويقعورومافينوسللبههتينهادريانعهدفىاقيموالذيرومافيفينوسمعبدأ-

الكولوزيوم.ومبنىالرومانيالفورم

بواريومسوقفىويقعلاقيصريوليوسعهدفيبناءةتموالذيبرومافورتوونامعبد2-

.الاالا"!ه!

أةول705آم!تاس!9اسمعليةيطلقوكانألغ!بلادفيأقيموالى5ءولالأنيميسمعبد3-

اوغسطس.الإمبراطورأولادإلىرمزا

وكانالميلادقبلالأولالقرنأوائلفىبني،التيبرنهرقربالكابيئولىبوبتيرمعبد4-

دا+د371001بورتونوسالنهريالمرفأالهلعبادةمخصصا

16(.)صورةالرومانىباخوسمعبد5-

يرةالمسظالممابلىاالثانيالفولح

النوعهذاعلىالأمللةأهمومندائرةشكلعلىالأعمدةبهوتحيطالتخطيطمستدير

المقدسة.النارإلهةرومافيلا59!أفستاومعبدالبنثيونمعبد:المعابدمن

(5806-:الصور؟7:مخطط)!روماالبانثيونمعبد

معبدويعنى+ه!؟أ+!هوباللاتينية!ه،س!هـلأة+اباليونانيةالمعبدهذاعلىيطلق

ماوالتيالمبانيأقدممنوهوالفديمة.روماآلهةلجميعكمعبدمبنياوكان،اكهةكل

ام(.25-)06الأنلغايةرومافيقائمةزالت

المبنيهذاوأقامالدمشقيابوللودورسللمعمارييعودالمبنىتصميم(نيعتقد

واجهةعلىانذلكودليلالميلادقبل27عامأغسطسالأمبراطورمنبتكليفاجريبا

أق.م(.2-ق.م)963!!"ه؟مأضيباعهدإلىتؤرختذكاريةكتابةلبانثيون

عهدفيوتخطيطهبناءةاعدادهتموقدقبةوبدونالأعمدةمنصفوفعلىيحتوىوكان

ككنيسةالمبنىاستخدمالسابعالقرنومنذالمعماريينومهنثسيههالريانالإمبراطور

مع!يحية.
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البلأدية،المستديرةالرومانيةالمعابدأهمهو(الأرباب)مجمعالبانثيونمعبدإن

.الوجوهمنكثيرفيروعةالرومانيةالدينيةالمبانيوأكئر

الاسمنتمنجدارمنيتألفمترآ5143قطرهمستديرشكلمنيتألفوهو

تقريبأ.أمتارستةسماكتهبالآجرالمصقحالمسلح

أكبروهىمليهه،وقطرهامترأ44ارتفاعهارقبةبلارحيبةقبةالمعبدجسموتعلو

ليدخلالأمتارمن5.8قطرهامستديرةفتحةذروتهافيوللقبة.القديمالعالمفىالقباب

كرةنصفالقبةوعقدبالمرخامومكسوةالمحروقالطوبمنمبنيةوالقبة.النورمنها

بالقيةوتحيطالمستديرالحائطعلىوترتكزأعلىالىأسفلمنصاعدةضلوعلهاتقريبا

متوأزيةدوائرمكونةالأعلىباتجاهقطرهايصغرمتوازيةأفقيةضلوعالداخلمن

شكلينتجالأفقيةالأضلاعمعالصاعدةالأضلاعلتقاطعونتيب4ارتفعتكلماتصغر

ويوجدإطاراتلهاالمربعاتوهذهالأعلىالىارتفعتكلماتصغرمنحرفةمربعات

.وردةوسطهافى

تو!والذىالمستديرالبناءالىيؤديكورنئيةبأ!دةمستطيلمدخلللبانثيون

وتحوىودعامتينبعمودينمحاطةمشكاةوكلدائريةوثلاطةمستطيلةاتمشكاوأربعبه

ممراتثلاظةالىمقسمعميقرواقمنيتكونالمعبدمنالأماميوالجزء.اكههتماثيل

الصففيأعصة4والمعبدواجههوفىالأولالصففىأعمدة8:اعمود16به

إحداصا:دائريةنصفخلوتانالمدخلجانبيوعلى.الثالثالصففيومئلهاالثانى

اغريبيا.)قالوس،الحوائطلتمث!والاخرىاوغسطسالإمبراطورلتمث!مخصصة

وأربعدائرةنصفشكلعلىمنهااثنان،كبيرةحنيات6المستديرةللقاعةالدأخلية

236(.20:02)قادوس.كورنئيانعمودانمنهماكليزخرفمستطيلشكلعلى
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نية:ما9للا3لعسالىا

هوواليونانيةالرومانيةالمسارحعنكتبواالذينوالباحئينالعلماءأهممن

وفيثابتوغبرالخشبمنالمسرحكانالمبلادقبلالئانىالقرنففىفيتروفيوس،

مصورالقماشمنكبيرةقطععنعبارةالمسرجواجهةكانتالميلادقبل99عام

وجمرهاالحجارةمنالمسارحببناءالعملبداءالميلادقبله8عاموبعدمناظرعلبها

المواد.من

المسارحتقسمحيث،والهللينستيةاليونانيةبالمسارحالرومانىالمسرحتأثرلقد

هما:نوعيينالىالرومانية

33!ء+يم43العاديةالمسال!

الرومانى:للمسرحالمكونةالأجزاءاهمومن

!97ةحالمدرجمقاعد

وهىطوابقشكلعلىالخارجمنتظهروقبابعقودعلىالمقاعدهذهبنيت

منيتكونمنهاطابقكلطوابقثلاثةمنالمدرجوبتكون،الحصانحذوهشكلعلى

أعمدةفىدورىطرازوذاتقويةالأولالطابقأعمدةوتكونأعمدةعلىيستندعقد

كورنئيطرازذاتفىالئالثالطابقأعمدةأماألايونىالطرازمنكانتالثانيالطابق

حجريةعوارضتعلوها700أداتأ5معمدمسقوفممرالثلثالطابقويعلو

.كاه+997مظلاتتحملخشبيةقوائمفبهالصت

الارتفاعفيمتدرجةقطاعاتئلالمةالىمقسمةالمدرجمقاعدفانالداخلوفي

المخللفةالقطاعاتبتجاوزللمشاهدينيسمحلاحاجزالآخرعنقطاعكلببنويفصل

قطاعكلوانوالئلثالثانىالطابقينالىيؤديسلمعلىالداخلمنالمدرجمقاعدويشتمل

علىالمدرجإقامةوان.أقسامعدةالىالقطاعيقسمصغبردرجطريقعنداخليامقسم

مرحلةوفي.أ+مهأ+هح59+هأأ!تأالرئيسيينالمدخلينبشمقيفسمحتوالقبابالعقود

-06-

http://www.al-maktabeh.com



1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

المدخلينفوقامتدادوهوالشخصياتكبارلجلو!خصصآخرقطاعأضيفلاحقة

.المسرحواجههجانبىعلىيوجدااللذانالمبنيينمعيتصلالرئيسيين

المداخل:

رثيسينمدخلينوجودمعالعقودتمللهامتعددةمداخللهالرومانىالمسرحان

القطاعالىالوصولمنليتمكنللمشاهدوتعطيترقمالمتعددةالمداخلكانتوقد

.الجلوسمقاعدعلىلجلوسهلهالمخصص

كا!519"تامه:المسرححلبة

كانكماهامادورايلعبلمالعزففريقانحيث،دائرةنصفشكلذاتوهى

مقاعدلوضعمخصصاكانمنخفضدرجاحتلهالحلبةهذهمنقسمواناليونانعند

المشاهدين.لكبارمنفصلة
:عم5+ك!5ح!ء+ة9لمشهدا

هما:رئيسيينعنصريينمنالمشهديتكون

:ع5+هم5+9ةتأ9ةحالمسرواجهة-

ثلاثةمنوتتكونالمعماريةوزخارفهاباتساعهاالرومانىالمسرحواجهةتتميز

وبابانرئيسيبابولهاتماثيلوبهااعمدةجانبهاعلىمشكاواتشكلعلىطوابق

منويوجدالمسرحيةمشاهدلأداءالمملالينقبلمنتستخدمالأبوابهذهوكانتجانبيان

.للمسرحالتابعةالجانبيةالمبانيوبينبينهاتصلأبوابالواجهةلهذهالداخليةالجهة

الا!أهأ+لاالمسرحخشبة-

تكونوأحيانامزخرفةالجمهورمقابلواجهةولهاداخليةدعاماتعلىتقام

المسرحخشبةوتتميز.خاصةبكراتخصمنلرفعهاأولفتحهاشمتخدمبستائرمدعمة

اليونانية.المسارحمعمقارنةباشماعها
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97مم5دا9!موالمشاهدينالمملكيناستراحةمبانى

هذينانويعتقدالمسرحمدرجلمقاعدالأماميةبالجهةالمبنيينهنينيتصل

حيث،الممللينقبلمنلاستخدامهاأوالمشاهثينلاستراحةإمايستخدماكاناالمبنيين

.المسرحواجهةوبينبينهاماتصل(بوابلهايوجد

أ+ه!لاتأ5(5500+9!ح+ةالبروفاتإجراءمكان

ومنمعمدةمسقوفةممراتبهايحيطالمسرحخلفتقعمستطيلةمساحةوهي

مكاناوالمتفرجينقبلمنالشمسأوالمطرمنللوقايةكمكانتستخدمكانتأنهاالمحتمل

الممللين.قبلمنالبروفاتلإجراء

فرنساجنوبفى99+!مهالاورنجمسرح:المسارحهذهعلىالأملالةأهمومن

مدينةومسرحرومافيبومبيوسومسرحرومافىتأم!ول9اادا5مارسيللوسومسرح

الكبيربومبى

ثهلأول9ولث!83ئريةءك!ء3،!يماالكالملاعب

فمنهمالمبانىمنالنوعلهذاالحقيقيةالشمميةمعرفةفىوالباحثينالعلماءاخللف

بعضوهنكالمصارعةحلباتاسمعليةأطلقمنومنهمالمدرجاتاسمعليةأطلقمن

هذافانالشمميةتكنومهماالملاعاأوالدائريةالمسارحاسمعليهايطلقونالباحثين

التالية:الاجزاءعلىباحتوائهيتميزالمبانيمن!نوع

م!!39!مصارعةساحة-

!!7ةحالملرجمقا!-

الألعابلمشاهدةوفلكبيضويأودائرةشبةشكلتتخذالمبانىهذهوكانت

علىمدرجاتهاترتكزمنبسطةارضعلىتبنىالملاعبكانتوقدلجهاتكلمن

حيث،داخليةممراتبواسطةالبعضبعضهامعوترتبطوالأفبيةالعقودمنمجموعة
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لوضعوغرفالمفترسةالحيواناتلوضعوأماكنكمستودعاتالأقبيةشمتخدمكانت

ممراتبواسطةمقسمةكانتوالمدرجات.الملعبفيتجرىألتياكعابمستلزمات

تؤدىبأدراجمزودةشعاعيهممراتبواسطةالبعضبعضهامعتتصلوالتىحلقية

الرئيسية.المداخلإلى

الجنائزيةالطقوسمنكنوعالمصارعةمننوعالمبانيهذهفيتقامكانتوقد

هذهانتقلتثمالمقابرمنبالقربتقامكانتحيث،الهامةالشخصياتاحدموتعند

جنائزكططابعذاتالعابمجردمنوتطورتالرومانالىواترورياكامبانيامنالعادة

والحيواناتالأسرىبينتقاموأصبحتالرومانجماهيرتجتذبحقيقيةمصارعاتالى

المخيفة.الوحشيةالاستعراضاتبعضإلىإضافةالمتوحشة

الميلاد:قبل59عامإلىبناءةيعودوالذي:الرومانيةالمبانىهذهعلىالأمللةأهممن

)أس!ه+ه!(بومبيأ-ملعب

البندقيةمنبالقربفيونامدينةلعب2-

56-57(.:الصورتان)رومافيم!0ا+لاس!550الكولوزيومملعب3-

(75-65)لصورنانا!ح5010ك!ءولثه!)4دوما!لأ!لوز!ما

217عامبحريقإصابتهوتمالميلادقبل08سنةالحجارةمنالملعبهذابناءتم

بالمبنىيحيطوميلاديةأ942عامالعلويالجزءوخاصةالمبنىهذاترميمأجمدوقدميلاد!هما

تص.ثلاث

داخليةبممراتبينهافيماترتبطوالتىوالأفبيةالعقودمنمجموعةعلىالمبنىويرتكز

كمستودعاتالأقبيةاستخدمتوقد.السباقحلبةإلىتؤديبفتحاتالمدرجاتمعومرتبطة

بممراتمقسمةالمدرجاتكانتوقد.المفترسةالحيواناتوحبسالألعابمسلالزماتلوضع

الخشب.منمصنوعالأخيرالمدرجكانحيث،مستوياتأربعإلىحلقية
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المدرجاتخصصتحيث،متفرجالف05حوالىليستوعبالملعبهذاصمم

وقد.الكهنةورجالالقادةوكبارالبلاطلرجلىالصغيرالمحورنهايتيفىالواقعة

وسريعة.مريحةبطريقةالمبنيتفريغشمهلبطريقوالمخارجالمداخلمنعدداصمم

أ-131(.92ا:979)مطلق

حيث،أول!داتأ5مرتفععنجمارةرابعوطابقطوابقثلاثةمنالمبنىيتكون

الثالثالطابقينأما.597+ةأ+!هفيسبنيانعهدفيوالئانيالأولالطابقينبناءتم

فقدأ+ههأ+!أدوميئيانالإمبراطورأما.7أأدا5تيتوسعهدفيشيدافقدوالرابع

والفخامة.الجمالمنكنوعبرونزيةبدروعالرابعالطابقبزخرفةقام

وتوسكانىوكورنئىايونىطرازذاتأعمدةبأنصافالثلاثةالطوابقزينتوقد

بينهافيماويوجدكورنئيهأكتافتقطعهمغلقجدارمنفيتكونالرابعالطابقأما

527حواليومحيطةمتر94بحواليالمبنيواجهةارئفاعويقدر.الشكلمربعنوافذ

حينفىأم56حوالىالداخلىوالقطرأم88حواليللمبنىالخارجىالقطريبلغ.متر

.م25الداخلىوقطرهام47حوالىالخارجىالمنازلةمساحةقطرببلغ

فتحاتالسفليةبالطوابقويوجدطوابقاربعللمبنىالخارجيةالواجهةوتملو

طرازذاتأعمدةالأرضىبالطابقاستعملوقدثمانونعددهادائريةنصفمعقودة

أعمدةاستعملتفقدالثالثالطابقأماايونىطرازذاتأعمدةالثانيالطابقوفيلوري

ومنحوتاتمستطيلةفئحاتبهفيوجد-المرتفع-الرابعالطابقأماكورنئىطرازذاث

منالمتفرجينلحمايةمظلاتتحملكانتخشبيةعوارضلتئببتحجريةقواعدوبعلوه

الشمس.أوأشعةالأمطار

منصةشكلعلىحافتهسوربهايحيطوالتيالحلبةيوجدالمبنىهذاداخلوفي

المتفرجينكبارعليهايجلسالمرمرمنكراسيفوقهاتوضعكانتمشكاواتبها

رجالوكبارالأباطرةمقصوراتللحلبةالأصغرالضلعجانبيعلىيوجدوكان

الحلبةالمصارعةساحةمناكبرالضلعحافةعندموجودينآخرين،وممرينالدولة
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مخصصاكانوالاخر!+ه!+هه9!هالنصرمواكبلمرورمخصصاكاناحدهما

.أط195!أ+!مأ!+ه!والجرحىالموتيجثثلاخراج

كانتممراتأسفلهايوجدوالتىالخشبمنالمبنىهذاأرضيةعملتموقد

علىالمشرفينللعم!كممراتتستخدمكانتوكذلكالوحوشأقفاصلوضعشمتخدم

المبنى.هذاساحةالىوالمتصارعينالحيواناتتلكنقل

الروماني4البيت

الرابعالقرنالىبومبيمدينةفيوجدتوالتىالرومانيةالمنازلأقدمترجع

التالية:الأقساممنالرومانيالمنزليتكونعاموبشكلالميلادقبلوالثالث

المدخلا

لاحقةمراحلفيإليةأضيف،مكشوفأمأ!+داكبيرفناءالىالمدخلهذايؤدي

تتجمعكانتفقداه+!حدا7أ+داباسمتعرفالإمطارمياهلسقوطفتحةوسطهفيسقف

أد!داه+ا+داويسمىمباشرةالفتحةتحتيتواجدالفناءبأرضيةحوضفىالأمطارمياه

المطر.مياهمنكميةاكبرلجمعللداخلينحدرالسقفكانالعادةوفي

5!م"ع!،أأا+داويسمىأعمدةأربعةالمنزلفناءفىأضيفلاحقةمرحلةوفى

يوجدكانالفناءجانبيوعلىاهة7+دا+أالطعامحجرةعلىمباشرةينفتحالفناءوأصبح

الطعامحجرةمنكلكانتحيثأهدام!،!اهصاالنومحجراتبهجانبكلفيجناح

الوسط.فىالموجودالفناءحولللتفالنوموحجرات

الطهيوأدواتالحزينبحفظخاصةحجرةيوجدالفناءمنالأيمنالجانبوعلى

وتوجد.اءأم،+دا+أالعائلةاجتماعحجرةتوجدالأيسرالجانبوفى!شأس!55513

ألآلهبتماثيلبهايحتفظوالتيتأ9ا!االأقداسبقدسخاصةحجراتالمدخلجانبىعلى

أ،!+س!!.للأسرةالحامية
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وفيهاعاليةبجدرانمسورةحديقةالطعامحجرةخلفيوجدالأحيانبعضوفى

الماء.حورياتتماثيلوحولها4ء*ح!منافورات

قبلالثانىالقرنمنوابتداء.طابقينمنالمكونةالمنازلبعضعلىعثروقد

ثانيفناءفأضافواالمنازلللالككبيرةبإضافاتوقاموابومبىمدينةتوسعتالميلاد

.والأعمدةالنومالحجراتبهتحيط

الطبقةمستوىحسبصممتنماذجثلاثةمنعامبشكلالرومانيةالبيوتتتكون

يقامحيثالغنيةالطبقةبيتنموذجعليهيطلقالأولفالنموذجتسكنهاالتىالاجتماعية

كبيرقسميخصصمربعمترألفىعنمساحتهاتزيدقدالأرضمنواسعةمساحةعلى

منانتظامآاقلوهوالمتوسطةالطبقةبيتعليهيطلقالثانيوالنموذج،للحديقةمنها

.الفقيرةالطبقةبيتهوالئالثوالنموذجالأولالبيت

المنزلمقدمهوجودالأولىمراحلهفيوخصوصأالرومانيالبيتيميزمااهم

الساحةهذهوش!قف،أعمدةأربعةعنعددهايتجاوزلاأعمدةعلىالمحمولأمأ!+دا

هذهحولالغرفمنمجموعةوتتوزع،مستطيلةأومربعةفتحةوسطهفىبسقف

أمس!!5الاأ9أعمدةذاتأخرىباحةللبيتأضافلاحقةمرحلةوفي.الساحة

بهايتمتعالتيالجيدةوالإنارةالتهويةبسببالعائليةالحياةمركزتعتبرالساحةهذه.

مخصصطابقالساحةبهذهالمحيطةالغرففوقيقامالأحيانبعضوفي،القسم!مذا

هذهتقعوعندما،واحدبابمنإلاالخارجعلىتنفتحلاالبيوتهذهومعظم.للخدم

بيتفيالحالهوكما،والدكاكينالمخازنأطرافهعلىتقامرئيسىشارععلىالبيوت

.خبازيشغلهكاناحدهامخازن6علىاحتوىالذكطالبانزا

الرومانى:البيتعلىالأملالةأفضلومن

والغناءبالترفالبيوتهذهتتميزحيث+ه!أس!هبومبىمدينةفىالرومانيةبيوتأ-

طوابق.ثلالمةالىالمدينةهذهفىالبيوتتصلماونادرأالفاحش
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الفخمة.البيوتمنيعتبر!2+!!البانزا2-بيت

!+لا!ع.الفاونا3-بيت

البلالمينتلمنبالقربنيرونأقامةالذىدا+هه55+!م،أ15كاأمالمؤقتالمنزل4-

لا+555لا!م!9الذهبىالمنزل5-

والاسكيولينيوم.البلاتينتلبيننيرونبناةالذى6-

ثه!4353الفورم

والأبنيةالمعابدمنمجموعةبهتحيطالمدينةوسطفىيقعميدانعنجمارة

ألاقتصاديهالأعمالمنبالكئيرتتعلقالتىالأموربعضبهيناقشوكانالرسمية

اسمعليهاوأطلقواالعامةالساحاتمنالعديدالرومانبنيوقد،والدينيةوالقانونية

فورم:أشهرهاومناليونانعند9!ةمهالاجورايقابلوهوالعامالميدانأىالفورم

.جرشمدينةوفورمتراجانوفورمرومانيوم

0430!!ز+ثهلأهك!4قالسباانااميد

حرتين،النهايتينبقاءمعجزئيايقسمهحاجزوسطهفىالشكلمستطيلميدان

منتنطلقوكانتالعجلاتذاتالعرباتلسباقمخصصةالميالينهذهكانتوقد

الئلاثالجهاتفىيجلسونالمشاهدينوكانالقصير.الضلععلىتقعالتىالحواجز

.السباقبميدانالتى

منتتكونمعمدةبأروقةالعرباتسباقميدانيحاطكانالأحيانبعضوفى

عقودعلىومقامةقسمينالىمقسمةالمدرجمقاعدالميدانهذابداخلويوجدطابقين

التحكيم.منصةبهيوجدالذىالمبنىيوجدالواجهةوفىوقباء

البازيلكيا4

تعنيوالتيةهأ55!!أاأضأالإغريقيةالكلمةمنمشتقةبازيليكاكلمةان
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الميلاد.قبلالثانيالقرنفيبازيليكياأولظهرتحيث،الملكيالرواق

كمكانتستخدمكانتحيث،الرومانيةللمدنالمميزالعنصرتعتبرالبازيلكيا

الفورممنبلقربعادةوتتواجدالتجاريةالنشاطاتبعضومزاولةالعامةللاجتماعات

عامبشكلمخططهاولكنالمدنكلفيمتشابهةليسالبازيلكياومخطط.الرومانى

جوانبهاتحاطأقسامثلاثةإلىالأعمدةبواسطةمقسمةالشكلمستطيلةصالةعنعبارة

المدخلويوجد،القضاةلجلو!مخصصمرتفعمكانالساحةوسطفىويوجد.بأروقة

خشبىسقفبواسطةتغطيالبازيلكياوكانت.الطويلينالجانبيناحدفىالرئيسى

أهم.ومنوالإنارةللتهويةفتحاتالجدرانمنالعلويالجزءفيويوجدكماعقودأو

والتىتراجانفورمبجانبرومافيتراجانبازيليكا،الرومانيةالبازيلكياعلىالأملكة

يرجعوالتىالرومانيالفورمبجوارقسطنطينبازيليكاميلاديةا.5عامحواليانشئت

بازيليكاالجزائرفيتمجادبازيليكا.الميلادىالرابعالقرنمنالأولالنصفالىتاريخها

الميلاد.قبلالثانيالقرنأواخرالىترجعوالتيبومبىبازيليكا.ليبيافىلبدة

التذكاوية4والنصبالنصرأقواس

فيوالقياصرةالأباطرةلانتصاراتتخليداالتذكاريةوالنصبالنصرأقواسبنيت

والتىمتقاطعينشارعينأهمعندتبنيكانتحيث،هاماتاريخياحالئاتصوروكانت

يبنىوعادة.للمدينةمدخليكونوأحيانا.الجانبينطولعلىمضافةالأعمدةتكون

طرازذاتأعمدةإماميهاأكتافعلىعقودهوترتكزالأبيضالرخاممنالنصرقوس

روما.وسطفيالموجودتراجانعمودأهمهافانالتذكاريةالنصببينما،مركب

المعقودالرئيسيالمنفذذاتفمنهاالبعضبعضهاعنالنصرأقواساخللفتوقد

البارزوالنحتبالتماثيلمزينةوهى.فرعيينجانبيينومنافذالرئيسالمنفذذاتومنها

المبانى.هذهلهاأقيمتالتىوالانتصاراتالغزواتعادةيرويالذكط
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ذلك:علىالأمللةأهمومن

قسطنطين:قوس-

فيهاتمالتيالمعركةقصةزخارفهوتروى:رومافىتيتوسالإمبراطورقوس-

علىواقفاوهوثيتوسالإمبراطوروتمجيدم97عامالمقدسبيتعلىالاستيلاء

معبدمنثيتوسعليهاستولىالتىالغنائموتصورالخيولتجرهاالتىالنصرمركبة

أورشليم.

بروما:الرومانىالفورمفىسفيروسسبتيميوسوقوس-

علىوجيتاكاراكلاوولديهسفيروسسبتيميوسلانتصاراتتذكاريكقوسأقيم-

الابيض.الرخاممنوهومصنوعالبارتيين

للمدينةكمدخلاستخدم:أ+أ+9"ريمينيقوس-

علىيسنندانجانبكلفىكورنثبانعمودانيوجد:50!!أاوستاقوس-

مزخرففهوالقوسإفريزأما.كورنيشبهامستطيلةمشكاةوبينهماعاليةمنصة

.والميتوبالترجليفبزخرفتي

بينتمالذىالالقاقتصوربمنحوتاتطويلإفريزيحمل:5داة5وسوساقوس-

.القوطوقبائلاوغسطس

اكههمنحوتاتبعضعلية!الا!وبولاقوس-

فيروناملينةمدخليمل!وهو:لا9!+هموفيروناقوس-

تورينو.مدينةمدخلفىموجودوهو:5+لامه+وتورينوقوس-
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مانية:9اللالعقابل

لرومانية4ابرلمقاا3نواأ

لوضعمعقودةفتحاتبحوائطهايوجدالأرضتحتأقببةعنعبارةوهى:القبورأ-

الجثة.حرقبعدالمتوقيرفاتعلىيحتوىالذكطالإناء

وترتكزببواكيمحاطةالشكلمستديرةأبنيةعنعبارةوهى:التنكاريةالمقابر2-

الشكل.مخروطىسقفولهامرتفعةقواعدعلى

قبل3.عاممصرفتحبعدرومافيأدخلتهرميشكلذاتوهي:الهرميةالقبور3-

الميلاور.

المشهورينوالأباطرةالقادةرفاتيضمضخممبىوهى:التذكاريةالأضرحة4-

هالريان.:أمئ!

التذكارية4الأضرحة

الاغريقيةالمدافنبناءبأسلوبمتأثرةالرومانبةالأضرحةتصميمجاءلقد

المخللفةحضارتهمراحلمخللففيشيدتوالتيمدافنهبكثرةتميزولكنةوالاثروسيكية

اهمنكرونستطيعمتنوعةتصاميموذاتمخلالفةأضرحتهممخططاتجاتوقد،

الرومانية:المدافننماذج

متيلا4ضريح-،

اسطوانىقسمعليهايرتكزأىضلعهاطوقمربعةقاعدةمنالمدفنهذايئكون

القسمجدرانضمنويوجدم15الاسطوانيالقسمجدرانسمكويبلغم92فطرة

بمداميكمبنيةالمدافنوجدران.م9حوالىقطرهايبلغللدفنغرفةتوجدالاسطواني

المبنىالمدفنكانوربماوكورنيشإفريزالمبنيويعلوالشكلمنظمةحجرية

مخروطي.سقف

ل!ما4بهدينةهادريانضريح2-

هذايتميزأم93عامبهالعملوانتهيم132عامالضريحهذاببناءالعملبدأ
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ويبلغالمرمربأنواعمغطاةجوانبهامرتفعةمنصةعلىيرتكزحيث،بضخامتهالمدفن

64وارتفاعهم73حوالىالمدفنقطرويبلغم29وضلعهام22حوالىالقاعدةارتفاع

متنوعة.لقاتيليتخللهاأعمدةبهويحيطم

للمدفنالأساسىالقسمإلىتؤديوممراتغرفعدةيوجدالمدفنداخلوفي

عليهاأطلققلعةإلىالمدفنهذاتحويلتمالوسطىالعصوروفى.الدفنحجرةوهي

.+!5اس!9+!5انجيلوالقديسقلعةاسم

الجسولى:

لشمهيلوذلكالأنهارضفافبينتربطكانتالتىالجسوربناءفيالروماناشتهر

الأقواسمنمجموعةعلىالجسورهذهتقامكانتوقد،المسافاتواختصارالحركة

تبنىكانتوقدالنهرحوضفىالمغروسة

تابعةكانتالتيوالولاياتايطاليافىالجسورهذهبنيتوقدوالملاطالحجارةمن

سيرهوسمدينةمنبالقربجسرين:ذلكعلىالأمللةاهمومنالرومانيةللإمبراطورية

.ابوللودورسالمهندسبناةالذيالجسروكذلكسوريافيعفرينمنطقةفى

العاثية:القنوات

فيالهامةالمدنوسائررومالمدينةالماءفيهايسيركبيرةهللينسيةمبانوهي

المناطقفيكبيرارتفاعوعلىطويلةمسافاتذاتوكانتالرومانيةالإمبراطورية

بالاسمنتمبطنةالحجرمنقنواتأوأنابيبعنعبارةالاقنيةهذهوكانتالمنخفضة

انحدارامنحدرةوتكون،دعاماتعلىالمرتكزةالعقودمنمجموعةعلىومحمولة

مؤلفطابقوكلطوابقعدةمنيتألفبعضهاكانحيثالماء،مروريسهلبسيطا

طابقكلفيالعقدشكلبينتناسقوهناكالحجرمنمبنيةدائريةنصفاعقودعدةمن

علية.يرتكزالذىالعقدشكلمع
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5!+39؟+:اللومانيةالحعامات

الحمامكانحيث،الرومانعندالاجتماعيةالحياةفىمهمادوراالحماملعبلقد

والمحاضراتالألعاببعضوممارسهوالشمليةوالمتعةللاستحماممكانالهمبلنسبة

السليمالعقلالقاثل!المل!تطبيقعلىشماعدهموالتيوالأنشطةالعامةوالاجتماعات

الرياضيةالأنديةبمثابةالزمنيةالحقبةهذهفيالحماماتكانتوقدا"السليمالجسمفي

لأمرالعسكريةبالأمورالكبيرباهتمامهالرومانيالشعباتصفوقد.حالياالكبيرة

البدنية.الرياضةممارسةعلىذلكانعكسالذي

وبنائهامخططهاعلىنلكانعكسفقدالحماماتبمسألةالرومانلاهتمامونتيجة

والاهتمامالخارجيةالمؤثراتوعزلتغطيةعلىاعتمدحيث،المعماريةوزخرفتها

الوسطإلىالباردالوسطمنالتدريجيالانتقالوالدخولخصمنالحمامبداخل

الساخن.إلىئمالدافئ

بهاويحيطالفنيةباللوحاتالداخليةحماماتهمجدرانيزينونالرومانكانوقد

الجميلة.والحائقالأروقةبعض

هما:رئيسينجزئيينالرومانيالحمامويئكون

محى:يشتملوالذيالأسلسيالم!نى

400!س!يلأأم+داالملالجستغييرغرفة-

أم!9أأمة4+داالباردالحمامغرفة-

9،أهأمة4+داالدافئالفاتر-الحمامغرفة-

ا!تأأم!4+لاالساخنالحمامغرفة-

الهواءغرفةأو5دا15ة4أم،داالبخارحمامبغرفةالبناءيزودا!أحيانبعضوفي

الهواءمرورطريقعنإماالعرقلإنزالالغرفتينهاتينوشمتخدم+داح."هتأ!طالساخن
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الساخن.حمامبغرفةالحجرتينهاتينوتتصلالماء.بخارمرورطريقعنأوالساخن

.المياهلش!خينللأفرانحجرةهنكفلكإلىإضافة

الذىالهواءشمخينمبدأعلىيقومالذيالتدفئةنظامعلىالروماناعتمدوقد

النظامهذاعلىيطلقكانوقدالجدرانفيمصممةأنابيبفيأوالأرضيةتحتيمر

اا.لأه!كاهلا51لا+

خاصوالآخربالرجلخاصاحدهماقسمينإلىالرومانىالحماميقسموكان

.الحجراتوبقيةالملابسخلعحجرةإلىيؤدىمدخللهقسموكلبالنساء

ويحتويبالأبراجمدعمجدارولهالأساسيبالمبنىيحيطوالذيالخارجيالفناء

وخزاناتللمطلعةقاعاتوجودإلىإضافةالرئيسيبالمبنىملحقةوملاعبحدائقعلى

لإتاحة59!ا!!!مأاالباليسترتسميحجراتمجموعةويوجد.بالمياهالحماملتغذيةمياه

مجموعةلوجدذلكإلىإضافة.الطلقالهواءفيالرياضيةاكعابلممارسةالفرصة

منوغيرةكالصابونالمستحمينمسلالزماتلبيعتستخدمبالحمامتحيطالحوانيتمن

تمولكنالعامةالحماماتللكعلىالرومانيةالحماماتتقتصرلم.الأخرىالمواد

علىللحصولالمطبخبجانبوتقعوالفيلاتالمنازلفىخاصةحماماتعلىالعثور

50!مهشأ91ة9بوسكوريالفبلاحمام:ذلكعلىمئالوخيرللحماماللازمةالمياه

.5+لا!!الفاونامنزلوحمام.

بعضوجودمنبالرغمكبيرحدإلىمتشابهةالرومانيةالحماماتتصميما!ن

والوظيفية.المعماريةوالجزيئاتالتفاصيلفيالاخئلافات

الحماماتمنالعديدعلىالعثورتمفقدالأئريةوالاكتشافاتالدراساتخصومن

منوالتياستعمرتهاالتىالمناطقأورومافيعليهاالعثورتمالتىسواءالرومانية

دقلديانوس-ديوكليتيانوحمام،رومافىاةح!م!حكااكاراكلاحمامأهمها:

.تراجانحمامات،!أكاهحمام،بومبىحمامات،رومافي
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ا!حء3ءص!!ا4كارا*حمام

1102محمدسكليدالشياب:عاملفالدكتور

يشمعوكانالميلادقبل212عامحواليبنىورومامدينةفيالحمامهذايقع

الأرضعنارتفاعهايبلغمصطبةعلىالحماميقوم.ومستحمزائرعشرستةلحوالى

مثر.7حوالي

يوجدبالحماميحيطالذىالخارجيالفناءإلىيؤديرئيسيمدخلوللحمام

ومكتباتللمحاضراتوصالاتبالحمامالملحقةوالحدائقالملاعبمنمجموعةبه

طابقين.منيتكونكبيرمياهخزانللمدخلالمقابلالطرففىويوجد.والنواعير

خلعغرفة:الرئيسيةالأقساموتشملمتر025!015الحمامأبعادوتبلغ

الغرفمنالعديدالباردبالقسمألحقتوقدوالساخنوالدافئالباردوغرفةالمالبهس

شمتخدمالغرفمنالعديدالساخنالماءبغرفةويتصلالمخللفةالأغراضذاتوالقاعات

مركزيةكرويةقبةتعلوهرئيسيأوسطجزءعلىيشتملقسموكل.والبخارللئدليك

حجرةكلداخلويوجد،والمتناظرةالمتماتنةالحجراتمنمجموعةمنةبئفرع،

قرميديةأوفخاريةأنابيبعبرالواصلةوالباردةالساخنةللمياهجرنالحجراتمن

الحمامأقسامسقفتوقد،بالفسيفساءوالمنفذةوالمسليةالعابثةبلرسوماتومزينة

تؤدىالاسطوانيةالمنافذمنعدداتحتوىوالتىالكرويةالقباببطريقةالمخللفة

القبةحملتخفيفوكذلكمنهاالمتصاعدالبخاروخروجكالإنارةمخللفةأغراضا

.الجدرانعلىالضاغط

رومافىديوكليتيانوحمام:الرومانيةالفترةفىوجدتالتيالحماماتأهمومن

بومبى.في95+!أهةأستابيناوحمام

افى3!?ول!+أ-لهااللاء!3العورياتسبيل

لهذهالعامالمعنىولكنالحورياتبعبادةتئعلقيونانيةكلمةهينيمفياش!ميةان

هذاكانوقدللحورياتومخصصةومقاعدبأعمدةمزينةكبيرةنافورةعلىتدلالكلمة
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المراحلوفىالصخرفيمحفورالآخروالنصفالحجارةمننصفهيبنىالمبانىمنالنوع

والجزءالمحرابمنيتكونالصخرفيالمحفورالجزءكانالمبانىمنالنوعلهذاالأولى

.بالجلوسالخاصةالقاعةهوالمبني

قاعةشكلعلىأصبححيثالحورياتسبيلمبنىمخططتطورلاحقةمرحلةوفى

الطبيعيبالصخرمحفورإمادائرينصفشكلنوبمحرابينتهىبقبومغطاةمستطيلة

.النافورةالمحرابهذافيويتواجدالصخرعلىمستندمبنيأو

بعضهامعتتصلدعاماتطريقعنالمستطيلةالقاعةتقسمتملاحقةمرحلةوفي

الحورياتسبيلمبنىعلىالأملالةاهمومنبقبو.الصالةوغطيتالعقودطريقعنالبعض

،+!30؟+071!انطونيوالقديسالحورياتوسبيل7أ75اأتيفولىفىالحورياتسبيل:

.وجرشقيسأمفىالحورياتوسبيل
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مانية9اللالعبانيتشييدفيالعستخرمةالبناءمواد

المرمرأنواعوبعضوالملاطوالقرميدالحجارةمبانيهمتشييدفىالروماناستعمل

كعناصراستخدامهاعلىساعدهمالذيالأمرايطاليامفيمتوفرةالموادهذهكانتوقد،

.والأقواسوالعقودالقباببناءفيمعماربة،

الرومانية4المعهاريةالعناصر

المعماريةالعناصربعضوطورواواليونانيةالاتروسكيةالعمارةبفنالرومانتأثرلقد

استخدمتالتىالمعماريالعناصراهمومنالمعماريوذوقهمبلادهمطبيعةمعيللاسببما

:الرومانعند

لأقبيةاا

ا!اقبية(مقنوعينالروطقاستغده!

نصفشكلذووهوالمستطيلةالمبانيفىمتوازيينجدارينفوقهـببنىاتا!أ-

دائرى.

الأجزاءلشمقيفالأقبيةمنالنوعهذايستخدم49+أهمئالا!1:7المتقاطعالفبو2-

مشماويين.سهمينومندائرييننصفقبوينتقاطعمنويتكونالبناءمنالمربعة

استحسنوقدالأربعةالغرفةأركانفىالأتف!لتركيزالمتقاطعةالأفبيةاستخدمتوقد

فخامةيعطيالقبوا!ن.الإنشائيةميزتهمنأكثرللقبوالمعمارىالشكلالرومان

المبانىتغطيةفىفخامةأكثرالقبةوتكونالأضلاعالمتوازيةالمساحةتسقيففى

المثمنة.أوالمربعةاوالمستديرة
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الرمشقي:لىس9أبوللودإبراعالت9انجازات

مشقي،اللىابوللودووصا

امبةالآرفىويقابله"أبوللو"هبةيعنياليونانيةفى401100!هدام5أبوللودوروس

المعمارالمهندسولدالاسكندر.بعدالشامبلادفىاستعمالهشاعاسموهوادزبندبو(،

ومن،حياتهمنكبيرأشطرآرومافيوعاشدمشقفيالدمشقىأبولودوروس

أبولودوروسفرض.شخصيتهوكمالعبقريتهقمةفيوهوعنهامبعدآماتأنهالمرجح

مواهبه.وتقديراحترامهالرومانيالمجتمععلى

منصبآتبوأأم()89-7717!أ!متراجانتالرومانيالإمبراطورعهدوفي

التاريخعرفهمالذينالمعماريينأهممنواحدآيعذوهوالتراجانى.البلاطفىهاما

ويتضحتعقيدأ.والفنيةالتقنيةالمعضلاتلأكثربنجاحيتصدىتجسورأمبدعأكان.القديم

متوازنمهبأالبنيةمتينكانأنهميونيخمتحففىحاليأالموجودالنصفىئمثالهمن

كثيرةأعم!وثمة.واضحةشرقيةسماتوجههعلىولالوحالقسماتنبيلالشخصية

هذاوفىقليلالشخصيةسيرتهمنالمعروفولكن.الرسميعملهعنوأخبارباقيةله

الدمشقيأبوللودوروس"إنالرومانىالفنعنكتابهفيلالا91993مويلريقولالمجد

منلغزأيظلتراجانالإمبراطورعهدفيالمنجزاتاعظمخلفاسمهيكمنالذى

إلألغاز".

روماإلىوحملالعمارةبروائعالأصليموطنهفيالدمشقىأبوللودوروستأثر

يعتقدونالعلماءبعضأنالقديمكمبردجتاريخوينكر،والفنالعمارةفيجديدةروحآ

المبدعةعبقريتهافيروماعلىمتقدمةكانتالعمارةمجالفيسورية"...بأن

اقتبسقدالدمشقىأبولودوروسأنويفترضعمالها،مهارةوفيالتقنيةمعارفهاوفي

الأصلى".موطنهمنالموبريناليسرابيةسفحفىالمبانيمخططات

أنويظن،حميمينصديقينتراجانوالإمبراطورالدمشقيأبوللودوروسكان
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ولايةحقبةفيسوريةفىعسكريأمحاميأترايانوسههاكانلأياميعودصداضهماعهد

اشتهرتقدكانت،الرومانيةالإمبراطوريةعرشترايانوسشمتموعندماعليها.والده

الدمشقى.أبولودوروسشخصيةهىمبدعةفنيةشخصيةفيها

فىوجودهقبل،الأصليموطنهفىأبولودوروسمنجزاتأنالمؤسفومن

أجزاءوفيرومه،فىأعمالهاماعنها.شيئأأحديعرفلامجهولة،أثنائهفيأورومه

خمسةيقاربمنهابقيوماومشهورةفمعروفة،الرومانيةالامبراطوريةمنأخرى

يلي:ماأهمهاأثرأعشر

(1رفم)مخططالقرجاثيهالسوقا

تحملرومهفىسوقإنشاءأبوللودوروسالمعمارىتراجانالإمبراطوركلف

رابيةوجودهىمشكلةالمهندساعترضتوقدام.90ا-58نحووذلك،اسمه

يعوقالمرتفعهذااعنإذ،للمشروعالمعدةالأرضمنالشرقيةالجهةفىالكوبريناليس

وفقوقد.ثانيةجهةمن،انهياراتويحدثجهة،من،العامالمنظروبشوهالحركة

حافةفاقتطعواحد،وقتفىوالعمليةالجماليةالغايتينيحققحلإلىأبولودوروس

شكلعلىوجعلها،الشرقيالأسلوبوفق،ومسقوفةمجفعةسوقأمكانهاوأنشاالرابية

دكاكينوللفتحدكانأ.1ه5نحوتضمستة،بطوابقالرابيةعندتتدرجكبيرةقوس

فضلأالسوقوتضمألبزورية()أي"فيابيبيراتيكا،(شميثطريقعلىالثالثالطابق

مخفضة،بأسعارشعبيةبيعوصالةوالمزاد،للاجتماعاتوقاعةلمتوتيها،مقرأذلكعن

ذلك.وغير

مركزأحينهافىحققت،رومافيماليةتزالماالتي،أبوللودوروسسوقاق

كلفىالمصممينيستهوىحلأوظلت،ممكنةمساحةأقلفىكبيراواجتماعيأتجاريأ

أطرافانهيارمنعتأنهاكما،القصوىوالفائدةوالجمالالبساطةحيثمنالعصور

الضخم.)الفوروم(المعمارىالمجمعلذلكبديعةخلفيةخلقتأنهاعنفضلأ،الرابية
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القراجانيالميدانه

فيالعملأبوللودوروسبدأمعه،واحدوقتفيأوالسوقبناءفىالبدءئعيد

مساحةأضعافخمسةعلىمساحتهتزيدإذ،أم21عام.أنجزهوقدالتراياني،)،الميدان

العصور".كل"أعجوبة،فهوالجم!حيثمنأما.أغسطسالإمبراطورميدان

الرحيبةالساحةمناستوحاهأنهباندينيللي،بيانكىرأيفى،المحتملومن

طولهيبلغالذى،الميدانهذاضم.دمشقفىجوبيتربمعبدتحفكانتالتيالمرؤقة

تذكاريأوعمودأ،نصروقوس،وأواوين،رحيبةمساحةأمترأ،8هوعرضهمتز003

سكبترائعةوزخرفيةمعماريةوتفاصيل،ومعبدأ،للعدلأودارفروسيأ،عمالقأ،وتمثالأ

باهرأمجفعأمنهليجعلكلهذلكوتضافر.والتناسقالانسجاممنيكونماأرفععلى

".الرومانيالفنلآلئأروعمن"واحدأوعذ،نظيرهالملوكوتمنىالقدماءبهشحر

4تراجانعمود

يتخذهعمودألهيشيدأنالدمشقيأبوللودوروسمنتراجانالإمبراطورطلب

الفذةعبقريتهفقاثته،الرائعالميدانهذافيالمنفذةالبديعةللمنشآتوذكرىلهقبرشاهد

.أم13عامفىوأتمه،العالميالفنتاريخفيمثيللهيسبقلمعمودتصميمإلى

حلزونيبإفريزالمزينمترأ()33طولهالعملاقالعمودهذاأنالنقاديرى

استوحىقدأبولودوروسولعلتسجيليأ.فلمأيكونيكاد،جذعهحوليدورمنحوت

بالعمودالدائرالإفريزويروى.الأصليةبلادهفيالآشوريةالأوابدمننحتيةنماذج

يسردوهوأم.60-101بينماتراجانخاضهمااللتينالحربينقصةم025بطول

المحاربينوأجناسوالأسلحةوالأزياءوالمعاركللحربالاستعدادتفاصيلأدقبالنحت

الفنإنجازاتبينالأعظمهوالشريطهذا،،ا!نويلر:يقول.التدمريونالرماةومنهم

،أخرىإلىمرحلةومنتردد،غيرمنمتتابعأفيهيسيرالعملوا!نالرومانيالتاريخي

هذاتقليدجرىوقدم(.)458فائقةحساسيةوعلىتامتمكنعلىفيهيبرهنوالنحات

!ة.مراتالعمود
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عمودوهناك.القسطنطينيةفيممال!عمودئنيأركاديوسالامبراطورعهدففي

وتملوله،تقليدأأم220سنةبنيهانوفرفيهيلدسهايمكاتدرائيةفىمشابهبرونزي

،نابليونلحمالتتخليدأفاندومعمودأقيمفرنساوفى*المسيحالسيدحياةفيهالمنحوتات

.تراجانعمودفىالمستمرللأطسلوبتقليدالبارزةونقوشه

4الدانوبعكالعملاقاالجسر

رافقهوقدتراجانللإمبراطورالحربىالمهندسالأصلفىابوللودوروسيعتبر

ووضعأم،50أ-40والثانيةالأولىالداكيتينالحربينوبينداكيةفيحربيهفي

دوبريسينمدينةقربالحديدبواباتمضيقعندالدانوبعلىوأنشأهالجسرهذاتصاميم

وقدتقريبأ.كاملعاممدةحوالىاستغرقلإتمامهجيشأمستخدمأالمجرفيالحالية

بروكوبيوسالبيزنطيالمؤرخذكرهالهدراسةفىالجسرهذاأبولودوروسوصفا

.!همح03ألا5

منكانإذ،النهرسريرفىوركائزأساساتإقامةالجسربناءأعم!اعترضت

تصدى،التاريخفيمرةولأول،ابولودوروسولكن.تحويلهيمكنلابحيثالغزارة

قويةركيزةعشرينإرساءفىفنجح،عاليةتقنيةجسارةيتطلبالذىالعملهذالمل!

مترأ.أ9و13بينيراوحوبعرضمترأا.79بطولالجسرمدثمالنهر،لجةفيجدأ

.بالأبراجالجسرطرفىوحضنمترأ.3538-الركائزبينالقناطرفرجةوكانت

اصلحهثمالعدو،لاستخدمهحتىالجسرسطحبعدفيماهادريانالإمبراطورأزالوقد

باقية.آثارهبعضتزالولام،328عامفيالكبيرقسطنطين

ووصأ4أبوللوفىالعمامات

للإهبراطورشيدهاالتيالحماماتهىلأبوللودوروسالأخرىالمنجزاتأهممن

بناهاالتىالحمامات"أنهومو:ليونويرىالاسكويلينوس.رابيةعلىتراجان

التصميمعلىأصبحإذبعد،فيماالحماماتهيئةحددتالتىهىلتراجانأبوللودوروس
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والترويح،جهةمنالمتعددةومراحلهبأشكلهالاستخدامهماأساسيتينحاجتينيلبىأن

".ثانيةجهةمنوالرياضة

فيالنصروقوندر،بنيفانتوممدينةفىالنصرقوسأبوللودوروسمنجزاتومن

منمامكانفىليقاممعدأكانمنحوتضخمإفريزكذلكإليهوينسبإنكونا.مدينة

".)"الفوروم

فياماجوردانو.مونتيفي)أوديون(موسيقىمسرحأيضأمنجزاتهومن

الشملإلىمترا.3هحوالييبلغبطولحلبةأبوللودوروسأنشأفقدالسباقاتمجال

لتمثيلمخصصةوكانت،رومافيالئيبرنهرضفةعلىهادريانمدفنموقعمن

أوستبامرفأتعديللأبوللودوروسوتنسبحكا!دا!لأ3!أنوماكياالبحريةالمعارك

وكنلك،السورية-الهلنستيةالنماذجالشكلحيثامنيشبهالذىالمضلعحوضهوإنشاء

،(.كيللي"كنتوممرفأ

حددالذي،لتراجانالمخصصالمعبدبتشييدالشروعأبولودوروسأعمالومن

آلاتهوذكرهيجدرآخرعملوثمةبعد.فيمابناؤهوأكمل"الفوروم"صدرفيمكانه

بيزنطى،مخطوطفىعنهامستنسخةرسومبعضوصلتوقدصممها،التيالحصار

أبولودوروس.إلىوتنسبالوسطىالقرونفيعممتالأسوارلاقتحامآلةوبينها

ظلبلوالنحتالعمارةميادينفىيحققهكانبمايكتفلمأنهكلههذامنويتضح

العسكرية.الهندسةميدانفيالأصليةمهمتهأيامهآخرحتىيمارس

أبوللوفىود!سه4يةنط

،العمارةفنفيآراءوله،الإغريقيةبالعمارةمأخوذأهادريانالإمبراطوركان

يكنولمهادريانفيلاباسمهالشهيرةوالفيلاوفينوسرومامعبدصممإنهويق!

نفسهوتمتلئ،بذلكفيضيقتصاميمهينتقدكانالذىأبولودوروسمعفنيوفاقعلى

اتهمقدهادريانأن55!ح.هأدا5كاسيوسالرومانيالمؤرخويرىوغضبأ.غيظأ

بقلاله.أمرثمونفاهمخلالفةبأشياءأبوللودوروس
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مافي9اللألت!ويل

قاموقدالجداريهالحوائطعلىالتصويرهوالرومانىالفنمميزاتاهممن

اجلمنالمنحوتةواللوحاتوالاتروسكيةالايطاليةالمصورةاللوحاتبدراسةالباحثون

الرومانية.التصويرأنواعأقدممعرفة

المبانيتصويركانالميلادقبلوالثالثالخامسالقرنبينالواقعةالفترةفى

التصوير:مواضيعاهمومنالسائدهوجنائزىطابعذات

التعبديةالموائدمناظر-

جنائزيةبعباداتالمرتبطةالمصارعينومناظر-

آخرنوعظهركما.الملونالرسماوألتحديديالخطبطريقةالفنونهذهنفذتوقد

البقعطريقةخصمننفذالتصويرمن

الثالثالقرنمنابتداءالاتروسكيةالدفنأوانيعلىالغائرةالمنحوتاتظهرت

هللينستىويونانىتأتيروذاتالنظرخداعمننوععلىتحتويوكانتالميلادقبل

مقبرةفوقالطرواديينالأسرىذبحأسطورةملوالاسطوريةالمواضيعحيثمن

.باتروكلوس

تمل!صور:أهمهامنمختلفةومواضعاتجاهاتتملرتصويراتظهرتكما

منمناظروظهرتفرنسوامقبرةفيالموجودةالرسوماتتلكمل!سرديةاتجاهات

بروماالفرانومقبرةاورفيتوجولينيةبمقبرةاليوميةالحياة

أمثددقيقةغيربطريقةنفذتلكنهاالعسكريةالانتصاراتتصورلوحاتويوجد

مالبيو.الرومانيالفناننفذهاالتىاللوحات

اليونانفيالرومانيةالانتصاراتبعدروماإلىتدفقتأجنبيةلوحاتوجدوقد

التصوير.مجالفىالمحلىالنوقعلىأثرت

التصويراتذلكعلىمئالوخيررومانىطابعذاتهىألانتصارىالتصويرفكرةان

وهناكالميلادقبلوالئانىالثالثالقرنإلىتؤرخوالتياسكيلينيوممقبرةفيالموجودة
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتيرالكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

رومولوسوإنجابسيلفيارياوقصةرومااسطورةمنمناظرتصوالتيالصوربعض

.العراءفيووضعهماوروميوس

ألانتصارى:التصويرعلىالأصالةومن

وميثرالينيستيجارانضدوسولابومبىانتصارات-

اليهودضدالحروبفيئيتوسانتصارات-

.سفيروسسبتميوسأحرزهاالتيالانتصارات-

قبلالأولالقرنمنذالحائطيةالزخارففيبرزوالذىالرومانىالتصويران

لضويريةمنهاأكثرمعماريةوظيفةلهوكانبومبىمدينةفيوجدالميلاد

اهمنكرنسئطيعولكننااليونانعندالتصويرأنواععنكثيراالحديثنريدولا

الروماني:التصويرخصائص

الصيدمنمعظمهمكانوإنماالمهرةالفنانينمنيكونوالمالتصويرفىالمشتغلينان-

الاغريق.منالمحرريناو

خدمةفيالتصويراستخدملاحقةفترةوفىالعمارةمناقلمكانةفيالتصويركان-

.العمارة

روماإلىجاعواالنينالاغريقالمصورينعلىالامربدايةفيالتصويراعتمد-

.الشهرةوجالالثرواتلجمع

الممزوجةبالألوانالتصويراوالفسيفساءأوالفريسكوهىالتصويرمادةكانت-

الشمع.أوبالغراء

شخصية.صورأوالحربيةوالمواضيعالأساطيرتمل!التصويرموضوعاتكانت-

ذاثأنهامنبالرغمرومانىبطابعنفنتبومبيفيعليهاعثرالتياللوحاتمعظم-

إغربفي.أصل
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مان9اللعندالنحتفن

نظامثمالملكىالحكمبنظامومرورهاالميلادقبل753عامروماتأسيسمنذ

فنمج!فيوخاصةالاتروسكيللتأتيرشكوبلخضعتفإنهاالجمهوريالحكم

الأعم!بعضتنفيذعندالاتروسكيينبالفنانينالروماناستعانكما،التماتيلنحت

الفنية.

قبلوالثالثالرابعالقرنينخلرالاتروسكيةالمدنعلىالروماناستولىوعندما

تخليدإلىرومافعمدترومافىالفنمظاهرعلىالاتروسكىالتأليرتضاعفالميلاد

ودعاثية.سياسيةلأغرضالرومانيةالتاريخيةالشخصيات

ايطالياوجنوباليونانبلادفياليونانيةالمستعمراتروماأخضعتعندما

الروماني.الفنيالنوقتطورإلىادىمماروماعلىاليونانيةالفنيةالأعم!تدفقت

قبل146عامفياليونانوبلادالمجاورةالبلادعلىالرومانسيطرغدما

هناك:للعملروماعلىالاغريقالفنانونتدفقالميلاد.

ويونانيةاتروسكيةبمؤثراتالرومانيالنحتفنتأثرالواضحمنباتلقد

.الفنونمنالنوعهذاميزترومانيطابعهناكفانذلكمنوبلرغموهللينستى

يلي:بماالرومانعندالنحتفنميزاتاهمنبرزانونستطيع

البشرفيالطبيعيةالنفسيةالعواملخلكهامنبرزحيث،الرومانيةالصورالشخصية-

ملامحتعكستماثيلصنعلخلامنالأسلافعبادةإلىاضافةوالقوةوالحزم

.الأسرةأفرادقبلمنعبادتهايتملكيالمنازلفىلتوضعالمتوفىالشخص

.مجردةواقعيةشخصيةتماتنل-

الملابستتياتتنفيذفىالنظرخداعمبدأواسئخدامالشعبعامةصورظهرت-

الوجه.وتجاعيد
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيهالاثارعلكلفيمة

وأحداثتاريخيةوموضوعاتأسطوريةمناظربتصويرقاموااوغسطسعهدوفي

اللوحاتفيالأشخاصمنجمهرةوتصويرطبيعيةعناصروتصويرعسكرية

قبل63عامفىالسلاممذبح:الفترةهذهفيالنحتالامللةاهمومن.المنحوتة

فياغسطسللامبراطورالبطوليالطابعيظهرالذيبريمابورتاوتمث!الميلاد

بولكليتوساليونانيللفنانالرمححاملبتمئالشبيهوهوالكاملالعسكرىالزى

الإمبراطوراوتصوررؤوسأوالشخصيةالصورنحتطهرفقدذلكإلىإضافة

عائلته.افراداحدأوزوجته

وجوههاتتصفالمنحوتاتبعضظهرتالكلاوديةالايولية-الأسرةعهدفي

مل!الحاكمةالشخصياتبعضصرامةمدىلتعكسوالظلالضوءبتأثيرات

.نيرون

بكئرةانحثتميزفقد،م96-69منفسباسيانوسفلافيوستيتوسعهدفى

وخداعالشعبيالفنوتمثيلالتاريخيةاللوحاتتصورواستمرالزخرفيةالعناصر

الواقعية.إلىوالتحولالتفاصيلبعضإبرازفىالنظر

الهلنستيوالطابعالرومانىالطابعمابينالتتائيةاختفتتراجانعصروتميز

بعضفىتصلالتىالبساطةإلىوالعودةسياسىبطابعالشخصيةالصوروظهرت

.الرأسفوقتاجشكلعلىالشعروظهورالجمودحدإلىالأحيان

تصويرإلىوالميلالتاريخىالطابعذاتاللوحاتقلتفقدهدريانعصرفياما

العامةالضخمةالمبانىفيالعالميةفكرةعنوالتعب!رالحلاةفىالواقع!ةالمواضدع

للصيد.وشهدهادريانلحبنظرابالحيويةالممتلئةالصيدمناظروظهوررومافى

علىالنحتفنوتطورالكلاطسيكيةالفنيةالأعمالمنكثيرنسخهدريانعصر

محمولةبزهورالمزينةالزخرفيالطابعذاتالتوابيتوظهورالرومانيةالتوابيت

الأسطوريةبالأطفالمزبنالتابوتوغطاءوالمهرجيناالميدوزرؤوسأوأقزاممن

الحياةفىالروحتنالهاالتيالمتعةإلىوترمزرمزىمغزىذاتبحيواناتاو

.الأخرى
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الطابعذاتالمنحوتاتتصويرإلىبلعودةأم(-29أ)38الانطونيتىالعصروتميز

رومابواباتوظهورالرومانيوالسناتوالشعبتجسدمناظروظهورالتاريخى

وزوجاتهمالأباطرةتأليهومناظرالرومانيةوالأعلامالهامةالأشخاصوبعض

شخصياتوتصويرالتوابيتعلىالمصورةاليونانيةالأساطيرمواضيعوسادت

وزادأسيويةبتأتيراتالتابوتجوانبجميعالزخارفوغطتأسطوريةدينية

النفسى.الاكتئابتعبيراتوزادتالكاملةالعسكريةبالملابسالأباطرةإظهار

الخطوطباستخدامسفيروسسبتميوسالإمبراطورعصرفيالنحتتميزوقد

السردواستمرارالملابسثنياتوتحديدالمصورةالشخصياتلتحديدالعميقة

بمدارسوتأثرهارومافيالإمبراطورقوسعلىالمصورةالمناظرفىالتاريخى

والنباتيةالحيوانيةالعناصروظهورالمعماريةبالزخارفوخاصةألصغرىأسيا

.واستمرارالأسطوريةالأشخاصبصورةمرةلأولمزخرفةالاعمدةتيجانوظهور

الرقبة.إلىيصلالذيالطويلوالشعرالكئيفةاللحيةظهور

وتحولتالفنيةالانجاهاتمعظماختفثم268جالينوسالإمبراطورموتبعد

للوجهالخارجىللمظهرالهندسىالاتجاهاستخداموزادالجمودإلىالتعبيريةالقيم

وهيجديدةإمبراطوريةفلكبعدوظهرتبداياتهإلىالرومانىالفنوعادالجسمأو

.الشرقفيالبيزنطيةالإمبراطورية
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الثامبلادمنصقةفيافي9اللالعر

دمشقبومبىالقائداحلرعندماالشامبلادمنطقةفىالرومانىالعصربدأ

اسم"تحتالرومانيةالإمبراطوريةإلىالشامبلادضمتوحينها.م(ق64163)عام

الهلنستىللاحتلرخاضعةكانتانبعد5!أملأ51هم!7تأ+أ9،السوريةالولاية

مدنأهمهامنوالتىالهلنستيةالمدنبناءبإعادةفامر،أنطاكيةعاصمتهاوجعل

سورى.وجنوبالأردنغربشمدفىمعظمهايقعوالتىالديكابوليس

لتنضم،ميلادي6.1عامحتىللأنباطتابعةبقيتفقدالأردنجنوبمنطقةما

العربيةالولايةاسمعليهاواطلقتراجانقبلمنالرومانيةالسيطرةإلى

المدنبعضبناءبإعادةالرومانقاموقد،بصرىوعاصمتها!م!(ةأهم!57!أتأ+أ)

وبعد.القلاعمنالعديدوبناءجديدةطرقشبكاتبعملقامواكماجديدةمدنوتأسيس

بينماالفترةفىبنيتوالتيتراجانطريقأهمهامنوالتيالطرقببناءالرومانقامذلك

.وفيالأردنجنوبفىوالعقبةبصرىبينماتربطكانتحيث،ميلاديأ701-41

(89،:)خارطة)1(95(اههةتاأ)5العشرالمدنباسمعرفترابطةتأسستالفترةهذه

فىالمكابيينودولةالأردنفىالأنباطدولةوبروزللمنطقةاليونانيالحكمضعفغدماالحلفهذاظهر)1(

باحتص3ق63عامبومبيالقائدضام،المدنهذهشؤونفيالدولتينهاتينتدخلإلىادىالذيالأمر،فلسطين

منوكنلك،المدنهذهتواجهالتيوالخارجيةالداخلبةالأخطارضدوالوقوفالحلفهذاوتكوينالمدنهذه

لنكماولثافى.وتجارىواقتصادىسياسيحلفالرابطةهذهتعتبرحيثالنجاريةالطرقعلىالسيطرةاجل

سوريا.وجنوبالأردنمنطقةفيتقعالمدنهذهمعظم

(داماس)دمشقالشماليةزويتهملالثشكلعلىوهىبلنىالمؤرخبهازودناالعشرالمدنقوائممنقانمةأقدم

)بيلافحلوطبقة()جداراقيسأمالملالثوضمن)سكيثوبوليس(بيسانوالغربية()فيلاثلفياعمانوالجنوبية

انضمتوف.)رافانا()قناثا(وارافهوقنواتهيبوس()والحصن()ديونوايدون)جيراسا(جرش4

.الميلادىالثانيالقرنخصبعدفيماوكابيتولياسواربيلاابيلاا+نحادمدنإلى
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الديحابوليس:مرن

وتقع،اربدمدينةشم!كم12حوالىوتبعدقويلبةأيضاشممى:أه!ةاابيلا-

فيقعالثانيوأما،ابيللرويسمىالشمالفىالأوليقعتليينعلىقويلبةواديعلى

الموقعجنوبيقعصغيرنهرهناكيجرىحيث،العمدأملرويسمىالجنوبفي

كالمقابرالموقعفيالمنتشرةالأثريةالبقايامنالعديدويوجد،قوإلجبةعينمنوينبع

جداريهرسوماتتحملالتىالقصارهجدرانهاتكسواالتيالصخرفيالمحفورة

كنيسةهيالمدينةفىمعلموابرز،المدينةالأسواربقاياإلىبالإضافةألوانذات

كانازدهارهاانإلاالمبكرالبرونزىالعصرإلىالمدينةتاريخيعود.العمدأم

الجانبفيتركزتالأثريةالمعالم.والبيزنطىوالرومانياليونانيالعصرينفي

فعلى:الوادىمجرىجانبإلىالغربىالسفحوأسفلرئيسيينتلينعلىالغربى

وسوربيزنطيهكنيسةبقاياالشمالىاللرعلىبينماكنيسةبقاياتشاهدالجنوبياللر

وشارعالحورياتسبيليوجدالوادىلمجرىالغربىالجانبوعلىالقديمالمدينة

البازلتية.بلحجارةمبلط

دمشقبينالواصلالطريقعلىتقع(.حورانجنوبشهاب)لر!+ة53ة"رفانا-

الشيخمنطقةمنكم13بعدوعلىمسكينالشيخمنطقةشمالكم5وتبعدودرعا

سعد.

الطرفعلىالمدينةجاعت(.الجولانفى)فيقااأ5000"هيبوس"الحصن-

هذهعلىأطلقوقد،السمكووادياليرموكوادىبينطبريالبحيرةالشرقي

هيبوس.إنطاكيااسمالمدينة

.(الدروزجبلالسويداءمنبالقربحورانجنوبفى)قنواتأ!+!كا!3قناثا-

اربدلمدينةالغربيالشم!إلىكم.3بعدعلىئقعقيس()أم!مة4!ث!جدارا-

موقعاوتحلر،ألحمةمنطقةالمسمىالمنطقةفىاليرموكلنهرالجنوبيةالضفةعلى

الرومانىالعصرفيالمدينةهذهحدودامتدتوقد،وبيسانرأسبيتبينمتوسطأ

طبريا.بحيرةحتى
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الشرقإلىكم12بعدوعلىالأردننهرشرقيتقعفحل()طبقةاس!!ةابيلا

منبالقربالشماليةالأغوارمنطقةفياربدمنكم26مسافةوعلىبيسانمن

فيهاولدالتيالمقدونيةالعاصمةإلىنسبةبيلااسمعليهاوأطلق،المشارعبلدة

المقدوني.الاسكندر

متركم6.،يقاربمابعدعلىتقعالحاليةجرشمدينةوهي:كا!س!ثأ!5حراسا

يتفرعالذكطالذهبيالنهرقديمايدعىكانالذىجرشوادىعلىتطلعمانشمال

إنطاكياباسمالميلادقبلالئانىالقرنفىالمدينةسميتوقد،الزرقاءنهرمنه

فىالذىتراجانالإمبراطورزمنفىالازدهارمنزمناوعاشت"أ+!؟تأها

الرومانية.العربيةبالولايةالتحقتزمنه

تميزتوقد،عمونربةتدعىكانتوالتيعمانوهي:3!أ30194!اةأفيلادلفيا

والمسارحالحماماثوبناءالعملةوضربالذاتىبالاستقصالفترةلالكفيفيلادلفيا

.المعبدةوالشوارعوالبواباتوالمعابدالعامةوالساحات

بحيرةجنوبكم3.بعدعلىتقعبيسانوهي:3اههه؟يلأحأ5سكيثوبوليس

منالوحيدةالمدينةوهى،شانببتاسمالقديمالعهدفىعليهايطلقكانوقدطبريا

.7!أ+ه!أماسمعليهاأطلقوقدالأردننهرغربيتقعالتيالعشرالمدن

دائم.شرفعضووهيالانحادمدنمنالشماليةالزاويةتمل!5!+!هدمشق

شم!متركم85حوالىبعدعلىتقعوالتىاربدءحالياشممى:أهم!ا!ااربيلا

.عمان

شمالكم5بعدعلىتقعوالتيالحاليةرأسبيت:أه!ح15ا5ةأ""كابيتولياس

وقد،درعابمدينةجدارايصلالذيالقديمالرومانيالطريقوعلىاربدمدينة

.تراجانالإمبراطورزمنالذاتىالاستقائلكابيتولياسمدينةمنحت

فىأيدونقريةأواربدمحافظةفىأيدونأوالحصنتكونربما+هأهديون

.المفرقمحافظة
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الح!ن:مدينة

وعلىاربد،مدينةمنالجنوبإلىمكمحواليبعدعلىالأئريالحصنلريقع

بسهلعجلونجب!التقاءنقطةعند،وعماناربدمدينتىبينالواصلالطريقيمين

عنويرتفعدونما،99حواليمساحتهتبلغحيثحجمهبكبرالتلويمتاز.حوران

حواليالبحرسطحمستوىوعنمترأ،3همنأكثرالأرضسطحمستوى

تنقيباتفيهأجريلتوالذيالمعروفةالأثريةالتصأهممنالحصنتلويعدم(.665)

مجالفيالمختصينمنفريقالتنقيبفيشاركحيث،العامهذافىالأولللموسمأئرية

المحيسنزيدونالدكتورالأستاذبرئاسةوالترميموالصيانةالآثارعنوالكشفالتنقيب

العامةالآثاردائرةمعبلتعاوناليرموكجامعةفىوالأنثروبولوجياالآثاركليةعميد

البكلوريوسطلبةالأئربةالتنقيباتهذهفيشارككما.شهرينلمدةم8002عام

وصيانتها.التراثيةالمصادرإدارةقسموطلبةالآئارقسمفىوالماجستير

العصرمنذاستيطانهتمقدالحصنلرأنالأولالموسمتنقيباتنتائجأظهرت

الكسربعضعنالكشفخصمنونلك،.م(ق4...حوالى)النحاسيالحجرى

البرونزىالعصورخصالموقعسكنواستمر،العصرهذاإلىتعودالتىالفخارية

العصورخصاستبطانهتموكذلكق.م(،0012-0325)المخلالفةبمراحلها

خل!اللرسكنحيثالكلاسيكيةبالعصورمرورأ.م(،ق953-0012)الحديدية

الإسلاميةالعصورخلساللرأهميةوازدادت.والبيزنطيةوالرومانيةالهلنستيةالفئرات

والمملوكي.الأيوبىوالعصرالأموىالعصرلامميما

إلىترجعالتيالسكنيةالمبانىمنمجموعةكشفعنالتنقيباتأسفرتكما

بالحجارةمبلطةبعضهاأرضياتوكانت،الأمويةالفترةوبدايةالبيزنطيةالفترةنهاية

استخدمتالسكنيةالمنطقةقربالشكلأجاصيةحفرةعلىأيضأوعتز.المسطحة

هندسىبشكل!بنيتالشكلمنتظمةحجارةمنمبنيةالحفرةهذهوكانت،الحبوبلتخزين

.الإتقانفىغاية
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يسمىماباطنهافياحتضنتقدالبلداتمنحولهاوماالحصنمنطقةأنويبدو

الهلنستيةالفترةخصازدهرتالتيالعشرةالديكابوليسمدنإحدىوهي(،ديون)

اللدمنطقةفيوالهللينيستيالرومانىالاستيطانكئافةالأمرهذاويؤكد،والرومانية

مكانمنأكثرفيالمبعثرةالبرميليةالأعمدةانصافمنعدبوجودوكذلك،حولهوما

اللك.فوق

الل!،أسفلتقعمختلفةمبانإلىيؤدىارضىنفقعلىالعثورتمالموسمنهايةوفي

إلىأخرىمدنانضمثلاحقةمراحلالقالم.وفيالتنقيبموسمفيعنهاالكشفوسيتم

)لرعا(وأدرعىرأس()بيتوكابتولياس)قويلبة(وأبيلا)اربد(ارابيلاملرالرابطةتلك

تميزتكما،والإدارةالحكمفيذاتيةباستقديةتتمتعالمدنهذهوكانتوبصرى.

الإمبرطورعهدفيجرشملينةخاصةالاقتصاثيةالناحيةمنبازدهارهاالملنهذه

التطيمفيهامورسثقافيةمراكزالمدنهذهاعتبرتكماأم(،.م-4ققيصر)27أغسطس

لممدينةاللثافيةالمدنأبرزومن،المدنلكافةالرسميةاللغةكانتالتىاليونانيةباللغة

وفيوك!رتيودروس"،ملياغرىالكبير"الشاعرمل!الأدباءمنعددفيهابرزحيث:قيس

"نيكوماخوسا".والفيلسوفالخطيبا"بلاتو!و*ستيفانوس"المؤرخظهرجرش

الآلهةفيهاعبدتحيث،الرومانيةالديانةهيالمدنهذهفىالسائدةالديانةوكانت

الإلهرأسبيتمدينةوفى،هرقلوالإلهزيوسالإلهغبدجدارامدينةففى،الرومانية

الإلهجرشمدينةسكانعبدووتايكي،دياناوالآلهةهرقلا!هعمانومدينة،زيوس

أرتيمس.والإلهزيوس
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3لا:جلملىيف

ناالمعروفومنعمانشم!متركم48حواليبعدعلىجرشمدينةتقع

القرنفيالمدينةوازدهرت،الحدبثالحجرىالعصرمنذاستيطانشطتجرشمدينة

تطورهافيجرشمدينةواستمرت،للمدنيةالذهبيالعصريعترحيثىالميلادالثاني

المدنسلسلةمنجرشمدينة،وتعترالرومانيالحكمتلتالتيالفترةفىوازدهارها

حيثمنتدمرمدينةتضاهيكانتحيث،الرومانيالعصرفيأنشأةالتىالمهمة

تضمها.التيالمبانيتصميموأسلوبوالتخطيطالإنشاء

والمناعة،القوةعليهأضفىمماالحجارةمنسميكبسورمحاطةالمدينةجات

متورعةالشكلمربعةبأبراجالسوردعم،م3456حوالىللسورالكلىالطولبلغ

الشماليةالجهةفىبوابتينفىموزعةبواباتأربعةعلىالمدينةاحتوت،منتظمبشكل

تصميم،وجاءالغربيةالجنوبيةالجهةوفيالشرقيةالشماليةالجهةفيوبوابئينوالجنوبية

منالجنوبيالنصرقوسويتكونالتذكاريةالنصرأقواستصميمأسلوبوفقالبوابات

ومدخلانعضادتينعلىيرتكزدائرينصفعقدذورثيسىأوسطمدخل؟مداخلثلائة

الشماليةفالواجهتينالشماليةللبوابةبلنسبةأما،دائرىعقدمنهماكليعلو،جانبيان

أعمدةبأربعةمزدانةمنهماكلانإذ،الرئيسيةتفاصيلهمافيمتشابطانوالجنوبية

،واريتشترافكورنيشمنوتتكونالواجهةتحملالتيالبوابةبجداربالجدارملتصقة

ومثلثكورنيشالارتشترافيعلو.حناياالمدخلينفوقالخارجيةالاعمدةبينوتوجد

ويقوم،المئتوعةالنباتيةالزخارفببعضمزينالمدخلوجاءالمدخلبناءتاريخيضم

هادريانالإمبراطورزيارةلذكرىتخليداأقيمتشرفبوابةالمدخلهذاموازاةعلى

ولكنهاوالإنشاءالتصميمحيثامنالجنوبيةبالبوابةشبيهةوهىم912عامللمنطقة

.(96:صورة).وضخامةاتساعأأكثربأنهاتتميز
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(81-.:مخطط)جرشمديفةتخطيط

1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتور

الهلنستيالعصريينفيالمدنتخطيطأسلوبوفقجاءجرشمدينةتخطيطاق

محمولرواقجانبكلمنيحفهم!ح04رئيسيشارعيقطعهافالمدينة،والرومانى

ينتهيمترأ59.تقريباالشارعطولويبلغ،والكورنثيالأيونيالطرازينمنأعمدةعلى

للغربالشرقمنيتجهانآخرينبشارعبن،الرئيسيالشارعمعويتقاطعالشماليةبالبوابة

معالرئيسيالشارعويتقاطع،الغربيةوالجنوبيةالشرقيةالشماليةبالبوابتينوينتطان

المنشآتلبناءاستخدمتجزرالفرعيينالشارعينبينويتشكل،قائمةبزواياالشارعين

المبانىبعضإلىتؤدىأخرىشوارعالفرعيينالشارعينويتفرع،المدينةفيالهامة

الهامة.

الأولجاتمرحلتينفيوبناؤهتشييدهتمفقدم!ح04الرئيسىالشارعأما

فيالثانيةوالمرحلةالأيونيالطرازاستخدمنرىحيثم93-76بينماالفترةخل!

بلط،الكورنثيالطرازاستخدامنرىحيثميلادىالثانيالقرنمنالأخيرالنصف

الأمطارمياهلش!ريبباتجاهينقلبلأومائلةمنظمبشكلمرصوفحجريببلاطالشارع

محدببأنةجرشفيالشوارعتبليطويمتاز،الشارععلىتطلكانتفتحاتعبر

علىإزعاجأيحصولدونالشتاءفصلأثناءالمياهئصريفيتمحتىقليلاوسطهفي

والتوازنالانسجاممننوعلتخلقالشارعمستوىعنمرتفعةالاعمدةوأضيفتالمارة

الخداعتلافيفىجرشفيوالمعمارىالمهندساتبع،والشارعالمبانيواجهاتبين

فى(66:صورة)!129+ولهالأه)1(مصلبةبوضعالرئيسيعالشارفىالبصرى

تكونالوقت،وبنفسنهايتهفىالشارعبضيقالبصرىالخداعلتلافيالشارعمنتصف

الفرعي(الشارعم!حمع04)الرئيسىالشارعبينماالتقاطعنقطةهي!م(ء،57+هاالمصلبة)1(

كلفواءأربعمنالمصلبةلتألفكما،بالأعمدةالتقاطعنقطةوئزين،قائمةزاويةدا+كا!هحس!هحسب)3

المدنية،قادةاوالأمراءلأحدتمئالالأغلبعلىمنهاكليحملمدرجاهرمأتحملأعمدة(ربعةتعلوهاقا!ة

وئعرف.،الشارعطرفىعلىالمنتشرةللحوانيتامتدادالحوانيتمنمجموعةدانريبشكلبالمصلبةويحيط

اللوار.او"!الميدان"باسمحالياالمصلبة
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نانرىالئانيةالتشييدمرحلةفيوأيضا.الشوارعتقاطععلىالدالةالنقطةبمئابة

جانبإلىاستخدمتأخرىمصلبةأقيمتحيثالأولالقسمباشماعيكنلمالشارع

"الإمبراطورلزوجةتذكاريةمنشئةيكونانفيما،أخرىلوظائفالأساسيةوظائفها

أقواسعلىترتكزقبةالمصلبةويعلو"دومناجوليا*السورية"سيفروسسبتيموس

الميدان!+مهعبالفورمم!ح04المعمدالعامالشارعينتهى.قواعدبأربعةمتصلة

حيثمنالأخرىالمدنفيالعامةالميادينبقيةعنالعامالميدانيختلفحبثالعام

معمنكسرمعمدطريقعبرالجنوبيالمدينةمدخلويرتبطوالتصميمالتخطيطأسلوب

محاطةجوانبهوجميعمتر9ه08*أبعادهتبلغالذىالبيضاويالشكلفوالعامالميدان

والأعمدةالجنوبمننقطةفىالغربيةالاعمدةوتبدأ،الطرازأيونيةأعمدةذوبرواق

تمالجنوبنحوأولاوتتجهالرئيسيالشارعمعالساحةالتقاءنقطةمنتبدأالشرقية

قائمأكانالذي92دا5زيوسلمعبدالرئيسىالممرإلىمؤديةالغربيالجنوبنحوترتد

الأروقة،استدارةيتبعحجركطببلاطمبلطةالساحةجات،العامالميدانمنبلقرب

يحملارتشترافالاعمدةويعلوا،حجمأاصغربلاطاتاستخدمتفلقدالوسطفىأما

أطوالمعمنسجمةالعامةبالساحةالمحيطةالاعمدةطولوجاء،الزخارفبعض

الرئيسيالشريانبمثابةهماالعاموالميدانالشارعاننقولانونستطيعالشارعأعمدة

المعمارية.المنشآتبقيةحولهاتتوزعللمدنية

يؤديالدائمالحركةمركز(646-ه:الصور)+مهعألعامهالساحةكانت

يؤمنانالرومانيوالمعمارىالمهندسراعى،وسياسيةواجتماعيةافتصاديةوظائف

ومدخلالرئيسىالشارعاشماعبينووفق،والخروجالدخولفىالحركةوحريةسهولة

المنشآتتلكتؤديهاالتىالوظائفومعومسرحهاالمثنية

جرشيفةملىءالمعماريةالمنشأت

المدنمنكغيرهاوالمدنيةالدينيةالمعماريةالمنشآتمنالعديدجرشمدينةتضم

:المنشآتهذهاهمومنالرومانيالعصرفىالمنشآت
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:(36:)صورة4جرش!زيوسمعبد

1102الشيابسكيدمحمدعا!لص:الدكتور

معتدمرفىبلومعبدالاغريقيةالمعابدلتصميممشابهأالمعبدتصميمجاء

واحدخليةعلىيشملللمعبدالأفقىفالمسقط،الداخلمنالتفاصيلفياختلافات

الواجهتينمنكلفيبهايحيط،مرتفعةمصطبةعلىتقوم(ح9ا!ا)الشكلصستطيلة

،عمود11يوجدالطوليينالضلعينمنكلوفى،أيونيةأعمدة6والخلفيةالأمامية

د41950-04أ951ا!مالاعمدةسداسىالبعيدالمحبطالرواقذاتالمعابدنوعمنفيعتبر

ألايونىطرازمنجميعهاوالأعمدة،عموداناس!حةاالمقدسةالصالةالمدخلويتقدم

التىالمصطبةبناءبأسلوبوالرومانيةالاغريقيةالمعابدبقيةعنالمعبدهذايخلالف.

معبدبذلكفيشبهالأرضانحداربسبلرفعهاالأقبيةاستخدمتإذالمعبدبناءعليهايقوم

مئرأ2.28.ك!04182أبعادهفبلغتوالاثساعبالضخامةالمعبديشمم،بعلبكفىجوبيتر

ويتقثمهالشكلملالثيهواجهةالمعبديتوج.متر13691القاعدةفوقالكلىوارتفاعه

المعمدالرئيسىالشارععلىيطلالذىالرئيسىمدخلهإلىيؤدىطويلحجرىدرج

أيونيةبأعمدةمزينةفهىالخارجيةالمقدسةالصالةلجدرانبالنسبةإما،العاموالميدان

إذ،واحدصففيتنتشرحناياثمانيةطوليةواجهةكلفييتخللهابلجدارملتصقة

إلىيؤديالذىدرجبناءأتاحتالسماكةوهذهمتر415الواجهةجدارسماكةبلغت

المعبد.سطح

المعابدالتصميمأسلوببينيجمعالمعبدتصميمانالمعبددراسةخصمنلوحظ

مدنفىالمعابدتصميمفياتبعالذى،الشرقيالأسلوبجانبإلىوالرومانيةاليونانية

العديدةالشبهأوجهان،الرومانىالعصرفيالشامبلاد

يؤكدجرشفىزيوسومعبدبعلبكفىوجوبتيرتدمرفىبلمعبدىتصاميمبين

والاختلافاتالرومانيالعصرفىومستقلةالشامبلادفىواحدةمعماريةمدرسةوجود

عنناجمةالشامبلادمناطقمنمنطقةكلفيسائدةكانتعديدةعواملعنناتجة

المبانيثصميمجوهرعلىتؤثرلمعوامل
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!جرصا4آرلتيسمعبلى

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتور

ويتقدم،المعبدبناءتتقثمالتىالساحاتمنمجموعةمنالمعبدمخططيتكون

الساحةإلىتؤدىالعريضةالأدراجمنعددإلىتؤديالفتحاتثلاثيةبوابةالمعبد

تؤدىكما،والجنوبالشمالمنجانبد4مداخلالأماملةالساحةفيويوجدالأماملة

كبيرينقبوينعلىالمعبدويرتكز،المعبدتحوىالتيالداخليةالساحةإلىالأدراجهذه

أعمدةبهايحيطواسعةساحةاع!ح!ابمنطقةويحيطوالجنوبيالشماليالجانبينفى

ويوجد،تدمرفىبلمعبدفىبالموجودشبيهمرتفعجداربالمعبدويحيطكما،كورنثية

الساحةح9اةامنطقةأمام.ويوجدالجدارمنوالجنوبيةالشماليةالجهةمنكلفىمدخل

.مباشرةإليهاتؤدىمدرجةمصطبةالمقدسمة

(6267.الصور:)4جركأ!الجنوبيالمسرح

الأولالمرنأواخرإلىالمسرحهذابناءتارلخلمالمكلشفةالكئابا!خل!من

(م81-69)الميلادي

مجموعةوكلالمقاعدمنمجموعةفىموزعةللجلوسمدرجمنالمسرحيتكون

شعاعى،بشكلالمقاعدعلىتتوزعممراتبواسطةأجزاءإلىمقسمهالمقاعدمن

أما،المقاعدمنصفأ4علىيشتملجزءكلأجزاء4إلىمقسمهالسفليةالمقاعد

المقاعدمنصفأ5علىيشتملجزءكلأجزاء8إلىمقسمهفهيالعلويةالمقاعد

علىيدورمابرؤيةشممحالتىالرؤياخطوطمعليتناسبالصفوفتوزيعجاءوقد،

أما،المقاعدترتببا(سلوببينتتعارضاندونماوطبيعيبشكلالحلبةأوالمنصة

المدرجاتنهايةيحددجداربهايحيطتقريباالفرسحذوهشكلعلىفهىالحلبة

منصةبينيقعانمتقابلينمدخلينعبر(الاوركسترا)الحلبةإلىالدخولويتم

.الشرفضيوفلجلوسمدخلكلسطحويستخدم،والمدرجاتالتمئيل

وهىالمسرحبناءارئفاعيعادلارتفاعهافانالتمتيلم!صةلمدخلبالنسبةأما
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1102الشيابسكيدمعمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

منهماكليتقدمحناياواجهتهماوفيالتمثيلمنصةإلىتؤديمداخلثلاثةمكونة

منبمجموعةالواجهةزينتوقد.الأشخاصبعضتمثيللوضعتستخدمعمودين

المتلاصقة.الاعمدة

مسرحغرارعلى،والعقودالأقبيةمنمجموعةعلىيقومالمسرحبناءان

ويسر.سهولةبكلالمسرحمنوالخروجبالدخولتسمحمتعددةمنافذولهبصرى

والعقودالأقبيهعلىتعتمدالرومانيةالمسارحمقاعدجميعانإلىهناالإشارةوتجدر

انعكاسأتاحتفنيةخصائصشملالمسرحتصميماعن.قيسوأمالبتراءمسرحعداما

.المسرحنقاطأعلىفىبسماعةالصوت

جرشءالعمامات

والأخرىالغربيةبالحماماتعليهيطلقمامنهاالحماماتمنعددجرشمدينةفيتوجد

منهاتتألفالتيالئلاثةالأفساممنمكونةوالحمامات،عاموبشكلالشرقيةالحمامات

الماءوالقسمالباردالماءالقسمعامبشكلتشملوالتىالرومانىالعصرفىالحمامات

نصفقبابنحوعلىجاءفقدالغرفشمقيفنظامأما،الساخنالماءوالقسمالفاتر

الشكل.كروبة

07(:صورة)جرصأءالعورياتسبيل

الشارععلىالمطلةالمبانيأجملمنالمبنىهذاويعتبرميلادى191عامشيد

والأعمدةوالكورنيشالمحاريبمنصفينووجود،المزخرفةبواجهتهؤيتميزالرثيس

.الآنإلىفائمأمنهاقسمأزالماوالتي

4جرش!السباقاانهميلى

جاءوقدوالعرباتالخيلللسباقيسئخدموكانتمباشرةالنصربوابةخارجيقع

71فيمرتبةالجلوسمقاعدجانبيهعلىتتوزعالفرسحنوهشكلعلىالميدان
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1102محمدسكليدالشيابالدكتو،:عاملفالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

جدارينمنيتكونالميدانجوانبمنجانبوكلأدراجبواسطةإليهايصعدصف

مستطيلةغرفلتشكلمشماويةمساحاتفىفواصلبينهماوضعتوخارجىداخلى

الشكل،مستقيمةوالأخرىالداثريةالنهايتيناحدعندمستعرضةوشبهالجانبينعند

بناءتاريخويعودمتر77تقريبأوعرضهمتر262حواليتقريبأالميدانطوليبلغ

.الميلادىالثانيالقرننهايةإلىالميدانهذا

9--هـ
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1102الشيابسكيدمحمدعاطض:الدكتو،الكلاسيكيةالآثا،علمفيمقدمة

ألنبصيةالحضارة

:المؤرخونهمالأنباطشعبعنتحدثوااللنينوالباحثينالعلماءأشهرمناعن

الأنباطفكروردلقدسترابو.الجغرافىوالمؤرخيوسيفوسوالمؤرخالصقليديودور

الأنباطذكروردكما،.مق()745-972الثاكبلاسرلتجلاتالآشوريةالسجلاتفى

الآرامية.القبائلضمنالأنباطاسمأدرجكما،بابلفيالمتمردةالقبائلضمنمن

واستولواالئجارةبقصدق.مالرابعالقرنفىالعربيةالجزيرةمنالأنباطجاء

منهاجرثالتيالساميةالقبائلمنوهمالادوميونيقطنهاكانالتيالمنطقةعلى

قيعشرالثلثالقرنحواليالأردنأرضوسكنتالعربيةالجزيرةوجنوباليمن

الميلاد.

حضارتهموازدهرثالميلادقبلالأولالقرنفيلهمضكاصمةالبتراءالأنباطبنى

حدودوامتتالميلادكط،الأولالقرنو.مقالأولالقرنبينمابينالواقعةالفترةفي

فيوالعلاصالحومدائنوالحجرشمالأالدروزوجبلوالبقاعدمشقإلىمملكتهم

بانالاغباربعينآخنينشرقأ،الداخليةالصحراءإلىغربأوغزةوسيناءالجنوب

الزمنية.المراحلكلفيالدولةلهذهمركزأبقيتقدبأكملهاالأردنمناطق

والديرالخزنة:ملروالدينيةالمدنيةمنشآتهممعظمالأنباطنحتالفترةهذهوخص

تقنيةذاثمائبةأنظمةفبنوا،المائيةالأنظمةبناءفيالأنباطبرعكما،والمقابروالمدرج

آلهةالأنباطعبدوقد.النبطيةالمواقعمنوجمرهاالربةوقصروالربةالبئراءفيعالية

قصرمعبدمل!الآلهةلهذهمعابدوبنواوالكتبياللاث،ألعزى،ألشري،ذومل!:عربية

الربةقصرومعبدالبتراءفيالكبيروالمعبدالمجنحةالأسودومعبدالبنت

6..2.39911.991(53أ5!7)الكركمحافظةفيالقصربلدةفى

لإرضاءبنيتالمعابدهذهرم،وادكطومعبدالئتورومعبدالطفيلةفيالنريحومعبد

(1رقمجلول)الملوكمنمجموعةالنبطيةالدولةحكموقدالأنباطيعبدهاكانالتيالآلهة
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1102محمدسكيدالشيلبالدكتو،:عاطفالكلاسيكيةلآنارعلكلفيمقدمة

والثالثوالثانيالأولالحارث:أشهرهممنماليةوغيرماثيةحضاريةإسهاماتقدموا

والئاني،الأولومالكوالثانىالأولورابيل،والرابعوالثالثوالثانيالأولوجمادة

فيموجودةكانتالتيالكبرىالدولمنحسابهايحسبقوةالملوكلهؤلاءكانوقد

الازدهارفترةوفى.والفرسوالروماناليونانمعتنبنبعلاقةوعلىالمنطقةهذه

04الرابعالحارثحكمنهايةوحتىالميلادقبل87الئالثالحارثحكمبدايةمن)

.(ميلادية

شمالا،ودمشقجنوباالعربيةالجزبرةوصلتحتىالنبطيةالمملكةحدودتوسعت

بعمليةفبرعواسكناهممناطقجميعفىمتطورةمائيةأنظمةإنشاءفىالأنباطبرعكما

..المميزةوالرقيقةالجميلةالزخارفذوالفخاروصناعةالحجرعلىالحفر

وتحولتالرومانيةالدولةسيطرةإلىالنبطيةالدولةضمتميلاديأ56عاموفى

المواقع(هم.ومنم!(،57!أتا+أ"!أه!3!العربيةالولاية"يسميماإلىالمنطقة

النبطبة.الدولةعاصمةتعتبروالتيالبتراءالنبطيةوالمد!ن

(21رفممخطط)4الأنباطعاصمةالبتراء

العلماانحاءجميعمنللزواروجذبأعراقةالأثريةالمواقعأكثرمنالبتراءثعد

اهميةاكسبهامما،عمانالعاصمةجنوبإلىكم025وتبعدالأردنجنوبفيتقعو

كونها:الموقعحيثمنكبيرة

والشاموالرومانالبونانمعالخليجدولتصلإذ،التجارىالطريقعلىواقعها-

أوالبنتجارةسواءالتجارةعلىوسيطرتهاتجارياازدهارهاإلىأدىمما

التوابل.أوالبخور

ضدومناعةقوةيكسبهامماالشاهقةالجبالببنوقوعهانتيجةطبيعيا2-محصنة

الخارجيةالهجمات

ومحطةبالسكانآهلةجعلهاالذىالأمرمنهابالقربالماءجمونبعض3-وجود
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التجارية.القوافللاستراحة

منكبيرعددفيهافأقاملموقعها.نظراجدامهمةمدينةالعصورمرعلىالبتراءكانت

القلاعفأقامواوالطفيلة،عربةواديبينالواقعةالمنطقةفينزلواالنينكالالوميينالقبائل

بصيرةواتخذوا،التجاريةالقوافللحراسةهذا،يومناحتىللعيانمالالةأثارهاتزاللاوالتى

بالصخرونحتوهاالبتراءوبنواأراضيهمفيأقامتعربيةقبيلةبعدهم.وجات،لهمعاصمة

قبلالخامسالقرنبدايةحوالىأدوموارضعربهواديجانبىسكنواقدالأنباطأنويعتقد،

موقعهايتمتعلمابهافأقامواالأردنجنوبإلىالعربيةالجزيرةشبهمنقدمواحيثالميلاد.،

أشهرمنالعصورأقدممنذالبتراءوبقيتلهم.عاصمةاتخنوهاوقددفاعيةحصانةمن

والجديدةالسبعالدنباعجائبمنمرةمنأكئرالأثريةالمدينةهذهأصبحتحيث،المدن

الثانيةالمرلتةعلىوحصلتالسبعالدنياعجائبكإحدىالبتراءفازت7/7/57.2بتاريخ

المشدابقة)1(.الدولبين

4الأنباطعندالاقتصاديةالعياة

معالشرقلربطهاونلكالبريةالتجارةفيالتجاريالبتراءموقعمنالأنباطاستفاد

البتراءأصبحتحتى،القوافلبتجارةواهتمامهمبالصحراءومعرفتهم،الشمالمعالغرب

هامأ.تجاريامركزا

والبضائعوالديباجالنسيجلصناعةالحريراستوردواحيثاالبحريةالتجارةالأنباطبهملولم

إلىالعقبةموانئمنالبحريالنشاطانتقالبسببالتجارةبهذهيستمروالمولكنهم،الأخرى

القوافل.بمروروتحكمهمفيلادلفيامدينةعلىاستولواالذينالبطلمةموانئ

تفميتشن:هرمالتاليةوالمدنالمواقعمعهافازوقدالسبعالدنياعجائبكإحدىالبتراءفازت7002عامفي1()

ماتشوبيتائ!ومدينة،العظيمالصينسور،البرازيلفيجانيرودىريوفىالمسيحتمثال،المكسيكفيابيتيزا

(كرا-الهند.فىمحلوتاجرومافىالكولوزيوم،كوزكو-البرازيلفيالقديمة

إعجازيهإنشاءاتوالرومانالإغريقاعتبرهاومعماريةفنيةاعمالسبعةفهىالقديمةالسبعالدنياعجانباما

فىبيزابرجإفسوس،فيارتميسطكل،المعلقةبابلحدائق،الجيزةفىاكبرالهرموهي:القديمالعالمفى

اولمبيا.فيزيوسوتمثالالإسكندريةفنار،رودسعملاقايطاليا،
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وبنواسوريا،فىبصرىإلىعاصمتهمنقلواالرومانبيدالبتراءمدينةسقوطوبعد

دومة-العربخليجساحلعلىالجرعاء):التالىالنحوعلىجديدأتجاريأخطأ

(.بصرى-الجم!أم-السرحانوادكطالجندل

لحفظمتقدمأنظامأوابتكرواالزراعةفىعملوابلاهتمامهممصدر!طالتجارةئكنولم

من:يتكونالمطرمياه

.الأحواض-

التجميعية.السدود-

ضدسيبنظامببعضبعضهايتصلالجبالرؤوسعلىوضعتالحجارةمنرجوم-

.والسدودالأحواضإلىالمياهيرسل

الصخر.فيقنواتبواسطةالمياهجر-

صورالأولالوجهعلىووضعوا،والفضةالبرونزمعدنىمنالنقودايأنباطسكوقد

وسنةالحكمتوليهموتاريخلانتصاراتهمترمزصورالثانيالوجهوع!ملوكهم

حكمهم.
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البتلاء:فيالعوجودةالععالمأصم

السيق4

حواليطولهيبلغو،المدينةمركزإلىيؤديبالحجارةمبلطةأرضيتهطبيعيشق

ثرتفعكانت(م001-08)منوارتفاعهأمتر3-2منوعرضهونصفمتركيلو

وعلىام،179عامفيإلاالفنطرةهذهتسفطولمقوسشكلعلىقنطرةمدخلةفوق

جانبيهوعلىالمدينةوسطإلىموسىعيونمياهتحملقنواتتوجدواليميناليسار

بالخطنقشتكتاباتإلىإضافةالشرىذووأنصابالمدينةوآلهةتماثيلفيهاكوات

كانثالسيقمتصفوفي.الصخرفىمنحوتةشفإلىبالإضافة،والنبطيالروماني

نقشهاالكئابةوهذهأسلين،علىيقفإلهتمث!منهابالقربنحتيونانيةكتابةهنك

والاشتراكالبئراءلزيارةبصرىمدبنةمنوفدمعقدمالذىدرعافيالحفلاثرئيس

.013(،400:2912)محيسنالدينيةباحئفالاتها

الغزنة4

الأعمدةطولويبلغم(09412)وعرضهام(،16793)الواجهةهذهارتفاعيبلغ

تتوجالتيالجرةأماأمتار،9الثانىالطابقوفىمترا(ام)2165الأولالطابقفي

وفسمعلويقسم:فسمبنمنالخزنةواجهةتتالفم(.05.3)ارتفاعهافيبلغالواجهة

.(8002شياب).الدائريوالمبنيالمكسورالملالثمعسفلي

قبرأوكضريحاغبرثوقدهللينستيةبتأثيراتنبطينحتذاتالخزنةواجهة

الواجهةفيمنحوتويظهراشقيلهوزوجتهالرابعالحارثوهوالأنباطملوكلأحد

المعماريةالمعالمأهمأنهامنبالرغمالبناءهذاطبيعةيكئتفالغموضزال.وماآلهة

البئراء.في

النوعمنوئيجانهاثلاثيامدخلاتؤلفأعمدةستمنالسفليالجزءيئكون

مزهرياثبينهاالمجنحةالوحوشمنبأزواجمزخرفإفريزالأعمدةوئعلوالكورنثي
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1102محمدسكيدالشياب:عاطفالدكتورالكلاسيكيةالآثارعلمفيمقدمة

(4ء!)أ+9+أالملالثالاثمكليعلو.نباتيةأوراقمنيبرزوجهالإفريزجانبيوعلى

.(15أ)3المصريةايزيسا!هةإلىترمزوهىقمحوسنابلقرونبينشمسيقرص

الملالثجانبيواعلىا!انثوسأوراقمنيخرجمشوهوجهيوجالإفريزوسطوفي

المساحاتفييوجدذلكإلىبالإضافةمصربةتأثيراتذاتوهىمجنححيوانيقف

الجنائزيةالنبطيةالفنونفيعرفتحيوانيةأشك!إلىإضافةأدميةأشكدالجانبية

مارحلتهفيالميتنقلفيسشماعدالحيواناتهذهباناعتقادإلىترمزكانتوالتى

الجسممناجزاءمنهاوبقيتالكاملةالنسورمنحوتاتظهرتفقد.الآخرةالحياةبعد

وان.جانبيوضعفيالمجنحةالخرافيةالحبواناتاحدأجسامظهرتكماوالأجنحة

الطائريمل!وكانتد!مرفنونفىظهرتوقدسورى،اصلمنهوالنسرمنحوتاث

8291(.4!)ك!!-ا!ا41+!أ++لاه!)السماء.إلىالميتروحسينقلالذى

خلفيةواربعةأماميةاعمدةستةمنمكونفهوالخزنةمنالعلوىالجزءأما

نجدالواجهةمنتصفوفىالكورنثيالنوعمنوتيجانهابلجدرانملئصقةوهى

الافريزةأما،وجرةعمودتاجيعلوهاخيمةشكلعلىالمائلالسقفذاالدائرىالمبني

بينهاوالصنوبروالعنبالرمانوأشكالمخللفةنباتيةبأوراقمزخرفةفهيالعليا

المبنىمنتصفوفيالمكسورالصالثشكلالجوانبعلىالافريزةوتعلوأدميةوجوه

إلهةوهيلهاترمزالتىالقمحسنابلمعايزيسا!هةتمث!يقف(اه"7لا)5الدائركط

الأمازونياتولإلهاتالنصرتماثيلنجدالأعمدةبينجانببهاوعلىالمصريةالموت

اعليفييوجدكما(،973+!أ+02!+!ث!ك!ع!595440)المجنحاتالمحاربات

2+ءك!حولءأ5991:)-014.النسرطائرلأشكالمنحوتاتالملالثات

141(.ةاث!لا9كاح5991أة242:669

بالقاعةتحيطالجانبعلىاثنتان،قاعاتثلاثةمنالخزنةداخليتكون

فيبلغبدرجإليهافيصعدالوسطيالحجرةأما،خاليةالجانبيةوالحجرات،الرئيسية

للدفن.النواويسفيهاتوضعخزاناتجوانبهامنئلاثةوعلىم(05!12)ضلعها

.135(ا-4002:03)محيسن
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الكلاسيكيهالآنا،علكلفيمقدمض

ا!ح4

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،

المسرحإلىلنصلالأعمدةبشارعنسيرالمدينةوسطعبورمنالانتهاءوبعد

قبلالأولالقرنأواخرإلىبتاريخهالمدرجهذاويعودالصخرافىالمنحوتالكبير

.والاجئماعاتللاحتفالاتيستعملوكانالميلاد

الدير4

عبادةالنبطيللملكتخليداومضافةقبرايشكلوكان،أيضابالصخرمحفوروهو

قواعدبد!ونأعمدةثمانيةمنيثكونالسفلي:طابقينمنالديرواجهةتتكون)الأول

أماميةأعمدةثمانيةمنفيتكونالعلوكطالطابقأما،البوابةالواجهةوسطوفىتيجانلها

اسطوانية.بأقراصمزخرفةتيجانلهاخلفيةوأخرى

4(الطلقالهواء!)معبلىالمذبح

السيقعلىومطلفرسةلوادىمحاذىجبلقمةعلىموجودللمدينةمعبدوهو

جمارةوهو.م(ق)9الأنباطملكالرابعالحارثعهدإلىبناءهيعود،الملكيةوالمقابر

نبطيين.إلهينأهمتمثلانم7ارتفاعهمامسلتينعن

خزنةبينيقعوالمذبح.بأسوارمحاط!الشمسعبادةاجلمن(والعزى)دوشرا

منطقةوسطها،الصخرفىمنحوتةمركزيةساحةمنيتكون.النبطيوالمدرجفرعون

.الشرىذولد4القرابينتقليماجلمنللاغشمالماءبحوضمتصلةبارزةمنحوتة

الرابعالحارثعليهايظهرالنقودبعضعلىالعئورتمقدانهإلىهناالإشارةوتجدر

الميلاد.قبلالأولالقرنلنهايةترجعخالدةالأولىزوجثهمع

البفت4قممرمعبلى

وعلىموسىلواديالأيسرالجانبوعلىالبتراءمدينةقلبفىالمعبدهذايقع

المعبدهذاسمىوقد.المذبحاسمعليةيطلقمربعحجركطبناءيوجدالمعبدمحور
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1102محمدسكيدالشيابالدكتو،:عاطضالكلاسيكيةالاتا،علكلفيمقدمة

الضخمةالمنشآتفيهايعزونالعربكانقديمةعادةإلىنسبةفرعونبنتقصربمعبد

فىتسكنكانتأميرةإلىنسبةبنتاسمعليةأطلقوقدالقدماء.مصرملوكإلى

حسبوذلكالقصرلهذاالمياهيجلبأنيتزوجهاأنيريدلمنطلبتوالتيالقصرهذا

الرابعالحارثالنبطيالملكحكمإلىالمعبدهذابناءتاريخويعود،الرواياتبعض

رمليةحجارةمنمبنىالشكلمربعبناءصعبارةوالمعبد.م(4-..مق)9

88-67(ا:099)شيابمرتفعةمنصةعلىويقومجنوبشملىباتجاه

التالية:الأجزاءإلىالمعبدويقسم

أ+ه!(.تاالمعمد)5المدخل-

ح(.9ا)!االمركزيةالصالة-

4!(.)+هيلأالئلاطىالمقدس-

فيهايقع(اتأ+ء50مدا9)50+9+9+ألمقدسهالساحةشممىساحةالمعبدأمامويوجد

الكبير.المذبح

الملكية4ا!اضرحة

إليهاالوصولويتمالخبيئةلجبلالغربيةالواجهةوفيالمدرجمنبلقربتوجد

ضريح:مل!البتراءلملوكبنيتمقابرعنعبارةوهي.حجريةدرجاتخصمن

والديرالخزنةينافسالجرةمذبحانحيث.والجرةالحريروضربحالرومانيالجندكط

العلويالطابقأماللتعبدالسفليالطابقفيرئيسيةغرفةربهوالحجمالفخامةحيثمن

الأضرحة:هذهأهمومنقبر.بهاالوسطىغرفثلاثعلىيحتوىفهو

الجق4ص!ريح

وهي.المدخلمنأمتار!ةبعدتقعالشيءبعضالغامضةالجنصهاريج

يعتقدفالبعض،الأصلياستعمالهاغرضفىالآراءاخللفتحجريةصروحثلاثة

-أ-هـه
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1102الشيابمحمدسكيدعاطضالدكتو،:الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

أنهايقال)دوشارا".النبطىلد4مكرسةكانتأنهاآخرونيظنبينما،أضرحةأنها

.للمياهخزاناتاستعملت

المسلاتضريح

ذاتالضريحمنالعلوىالطابقفيأربعمسلاتلوجودالشممبةهذهعليهأطلقت

الغرفأنويظن.المتوفىللشخصنبطباجنائزيارمزاالمسلةوكانتمصرىتأثير

للاحئفالاتقاعةبه،السيقمناليسارعلىيقع.وهوالموتىلتكريمقاعاتكانتالمنحوتة

.الطعامومآدبالمراسملإقامةالمدافنمنبالقربحجريةمقاعدبهاالجنائزية

الكورنفيضريح

واجهتهتزينكانتالتيالكورنثيةالأعمدةطرزإلىنسبةالاسمبهذاسمى

المذبحمنابيةالنزولويتمالحريرضريحمنالشمالإلىالضريحهذاويقع،الأمامية

نموذجويعتبرالأنباطحكمنهايةإلىالضريحهذابناءتاريخويعودفرسةوادىعبر

مشابهالعلوىالطابقواجهةأنحيث،ومهارةزخرفةاقلولكنهاالخزنةعنمصغر

قبرلواجهةمشابهةالسفلىالطابقبينماالخزنةمنالعلوىالجزءفيموجودهولما

هندسيا.مئتاسقةغيرزخارفهاأبوابخمسةعلىواجهتهوتحتوى.التركلينيوم

الروماني4الجفلىك!ضريح

رومانيةدروععليهايظهرالتىالمنحوتةوالتماثيلهنكالبناءأسلوبويوحي

.أم60سنةفىللمنطقةالرومانضمبعدئنيالضريحهذابأن

4الجرةضريح

للجرةنسبةالاسمبهذاسميوقدالخبثةجبلمنالغربيةالجهةإلىالمدفنهذايقع

ساحتهأسفلفيالأقبيةمنعددوجودبسببالمحكمةاسمعليهوأطلقكماتعلوهالتى

مخصصةكانتأنهاويعئقدكماللسجنكمكانتستخدمكانتأنهااغقدوالتىالأمامية

لشخصتمثالبهاالوسطىبانويق!ابهاثفنواثلائةلأشخاصالجنائزيةللاحتفالات

المدخل،فوقغرفوثلاثرئيسيةضفةالضريحجماءة.ويضميرتدىرأسبدون

-ههأ-
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1102محمدسكيدالشيابعاطف8الدكتيرالكلاسيكيةالآنا،علكلفىمقدمة

الجنائزيةالحنايامنعددعلىالضريحهذااحتوىوقد.كبيربحجرمسدودةالوسطى

السورية.تدمرمدينةفىموجودهولماوالمشابهة

القصر4ضريح

أشورقصرمل!الشرقيةالقصورعمارةمعالكبيرلتشابهـ.4نظراالاسمبهذاسمي

المدائن.فيالهلنستىالعصرإلىيرجعالذىكسرىواءيوانالنهرينبينمابلادفى

الدورويفصلالعضاداتببعضالأولالدورزينادوارثلاثةمنالضريحهذاويتلف

.بالرسوماتمزيناكانإفريزالثانىعنالأول

4الفصارىمغزضري!

النصارىمغارةمنبالقربالخبثةمنالشمدإلىالواقعةالمنطقةعلىيطلق

المقابراجدوانفىالمحفورةلئصلباننسبةالنصارىمغزاسمصيحونأمسطحوعلى

رأسواجهتهعلىويوجدوإفربزكورنيشفوقهماعضادتانالضريحهذاواجهةوتزين

نبطيةومنشآتومذابحمياهخزاناتعلىبداخلهوعئر.مجنحةوأشكالجورغون

لوجوهوقناعيندروعأربعتزينهاالجنائزيةللاحتفالاتقاعةعلىعثركمااخرى

ادمية.

4الأعمدةشال!

عندماوتيجانهابقواعدهابالأعمدةالجانبينمنأحيطقدلأنهالأعمدةبشارعسمى

البتراءمدينةوسطفىالشارعهذاويقعومقابلةجانبيةعلىوالواقعةمكتملةكانت

منالعدبدومقابلةجوانبهعلىويوجدلهاكسوقأحيانايستخدمكانحيث،الوردية

فيوالواقعةالنصرقوسبوابةتوجدالمبلطالشارعهذابدايةوفيوالمخازنالمنازل

مداخل.ثلاثةولهااللونورديةحجارةمنبنيتوالت!التبمنوسساحةنهاية
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الكلاسيكيةالآتا،علكلفيمقدمة

البيزثطية4الكنيسة

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،

بعثةبهقامتالذىالأثرىالمسحخص7591عامالكنيسةهذهعنالكشفتم

هذهوتعتبرا.099عاملهامخططاولرسمتمحبثراسلنكنيثبإشرافأمريكية

.حجارةمنالمبنلةالبلراءمدلنةفيالأولىالكنائسبلنمنالكنلسة

والرواقالملونةبلفسيفساءورصفتأعمدةبينهايفصلأروقةثلاثمنتتكون

ببلاطاتومبلطةرخاميةبدرجاتإليهايصعدمنصةإمامهرخاميببلاطرصفالأوسط

المغطىالخشبمنفهوالسقفأما.ومحاريبرئيسيةمداخلثلاثةولهاوساحةامربعة

بالقرميد.

4السلامعليةهال!نأالفبيمقام

البئراءتضمالتيالجبالقممأعليفىمقامةيفعموسىاخوهوالسلامعليةهارون

والمطلةالعاليةهورقمةعلىهارونالنبيمقاميقعومتركيلو26البتراءمدينةعنويبعد

إلىبابهاينفتح(مترا)7*6إبعادهامستطيلةحجرةعنعبارةوهوالمدينةنهايةعلى

بعضالجداروفى،منحوتةبحجارةبنىوقد،قبةفوقها!ودعلىسقفهاويرتفع،الجنوب

المقابلةالصغيرةواجهتهوعلىاخضربقماشمغطىقبرالحجرةالداخلوفى،الأعمدةقطع

صبية:كتابةللباب

الرحيمالرحمناللهبسم

اللهرسولمحمداللهإلاالهلا

الشاعرالمرابطالمجاهدالناصرالملكالسلطانمولانا...المباركالمقامهذابإنشاءامر

...والدينالدولهناصر

المماليك.عصرإلىالكتابةهذهوتعود

تحتهوهارونالنبىقبرلان،هارونالنبيلحصانهوالقبرهذاانالمنطقةسكانيدعى

بهبتبركاسودحجروضع،المترونصفمترارتفاععلىيقابلالذيالحائطوفي.الحجرة

أ-أ-أ
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1102ال!نديابسكيدمحمدعاطفالدكتو):الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

قبةشكلعلىمظلمدرجبواسطةابيهينزلهارونالنبيقبريقعالحجرةوتحت،الزائرون

حليد.منحاجزوامامهاسودبقماشمغطاة،صغيرة

المؤرخيذكرهإذ،قدبمتقليدإلىيعودالمنعزلالجبلهذاقمةفىهارونالنبىقبروجوداق

المكابيين.عهدإلىأيالميلاد،قبلالئانيالقرنإلىيعودوربما،يوسيفو!اليهودي

عجبولابهمخاصوهوأيضا،الأنباطعندمقدسأكانالموقعأنالظنواغلب

التىالمراقبةمراكزأهممنكانانهإذالشاهقالجبلهذاالبتراءسكانيحتلأنفى

التجارية،الطرقعلىبالسيطرةللأنباطتسمحكانتوالتي،الصقليديودورذكرها

انتبجونس.بقيادةاليونانيةالحملةألداءنلكحدثكمايفاجئوالاحتىالعدوتقدموكشف

كانوافقدقديمأموسىوادىوسكانالبتراءبدوبينعظيممقامهارونللنبى

لهوبقيمونالذبائحلهوينحرونالحصادموسمبعدعامكلفىمرةقبرهإلىيصعدون

.الصلوات

للنبىقبرطلكاقعلىبعيدمنأوقريبمنلايدللاالموقعهذاا!نواعتقد

البتراءمناطقمنخاصةالمحليينللناسمزارأأصبحمكانعنعبارةفهو،هارون

المملوكى.العصرإلىيرجعصغيرمسجدالجبلهذاأعلىفيبنىوقد،موسىووادكط

منأنواعاوعملالزياراتلإقامةاستعملتالمنطقةهذهاقكىستارجانويذكر

هناقبرلهيوجدلاالذيهارونبالنبيع!ثةلهولبساالشعبيوالفلكلورالتقاليد

الأمم!ك!م!أ5(.ا.ل.ههأح.ا.6691)998-559.ام!
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيةالآنا،علكلفيمقدمة

النبيمالفن

خصمنواضحوهذاالدينيةبالنواحىوئيقاارتباطاالنبطيالفنارتبطلقد

المصريةبالملامحالنبطيالفنلأثركما،والمعابدالدبورفينفذالذىالمعماريالفن

نبطيهبصبغةفنهمصبغواولكنهمالسابقةالحضاراتمنوجمرهاواليونانيةوالبارثية

.(41ا-8791:142)جماس.مميزة

الحجارةمنمنشآتهمبعضفبنوالنحتغبرأخرىطريقةالأنباطاستخدمكما

بعضزينتوالتيألجداريهالرسوماتاستخدمواكماالبتراءفىالبنتقصركمعبد

نبائيةمناظرتمل!الرسوماتهذهوكانتالبتراءفربالباردمنطقةفيوخاصةالمعابد

14(.أ-ه8791:44)عباس.خرافيةوأشكالوطيور

ويخرالمطليبنوجمةالنبطيالخزفاهمهامنوالتىفنونبعدةالأنباطتميزوقد

للنارتعرضهبعدقرميدياحمروهونفسهالصلصدالنوعببنيميزماأهموانالمطلي

.السمرةإلىمائلأورماديخزفوهناكفيهالحديدمادةلوجود

حمروهواالببضقشرةيشبهأنةحيث،ونعومتهبرقتهيتميز:المطليالنوعأ-

كلجرارمخلالفةبأشك!النوعهذاصنعوقدالسمرةإلىمائلأوقرميدي

الخزافبدولابالأشكالهذهتصنعكانتحيث،والأباريقوالأكوابوالطاسات

كالرمانالنباتيمنهاالخزفعلىرسوماتالأنباطاستخدموقد146(.أ:879)جما!

ولمأخرىنباتاتأوراقأوتخيلاثأووريداتوبعضوالعنبوللوزوالزيتون

.(:8791146)جماسالحيوانيةالرسوماتمنالكئيرعلىالنبطىالخزفيحتوكط

البسيطالخزفيسمىنوعبوجودالخزفهذايتميز:المطليغيرالخزف2-

.والتموجالتضليعزخارفعلىيحتوىالآخروالبعض

لهليسالمطليالخزفأنهوالخزفمنالنوجمنبينالواضحالاختلافوان

كانالمدهونالخزفأنإلىراجعوالسببقاءة.فلهالمطليضيهرالخزفبيناقاعدة

-113-
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الكلاسكيةالآنلرعلكلفيمقرمة
1102محمدسكليدالشيابرلدكتور:عا!لف

والقاعدةرحلتهفيالميتليرافقالقبرفىيودعأوألموتيضورغدالوجباثفييستعمل

المطلىغيرالخزفبينماالترابعلىأوالرملعلىتوضعكانتلأنهامهمةليست

146(.:8791)جماسضرورياأمراقاعدةعلىارتكازهكانلذلكللمنازلماعونافكان

يتموإنماالدولاببواسطةيصنعلاالنبطىالخزفمنأنواعبعضوجدوقد

القاعدةإحداهمامنفصلينجزأينمنتتكونكانتوالتيالمقلوبةكلقناديلقولبةصنعها

146(.ا:879النار)جماسعلىويشويانمعايطبقانثمالرأسوالآخر

والأطواقالخلاخيلأنواعبعضوجدفقدالنقودوضربالحلىصناعةأما

ثلاثةإلىفتصنفالنقودأما.معدنمنصنعوكلهاوالأقراطوالعقودوالأساور

:أنواع

منالنوعوهذا(الميلادقبلالأولالفرن)الثانيعبادةحكمقبلصناعتهتمنوعأ-

التيالأشك!ومنوالزخارفالرسوماتحيثمنالهلنستيةبالنقودمتأثرالنقود

البطلمي.الصقروصور()تايكةالحظربةأشك!ظهرت

علىالأشك!ويظهرالثانىرابيلوحتىالثانيعبادةمنذصناعتهتمنوع2-

الكتفينيغطىوالذىالطويلوالشعراطرلهاالتيوالعيونالكبيرالأنفهذه

العنق.أو

وكانتالنبطيةالنقودنماذجتعددتالفترةهذهوخصالرابعالحارثحكمفترة3-

بصلابةمصبوبالجسمكانحبث،الكلىطابعهافيشرقيةالفنيةالأشك!

لصورةمكملالنقودعلىالفنوكانمحدقتانوالعينانجانبمنمرسومورأس

ا-914(.48ا:879)جماس.البارزةالمنحوتات
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يةالترملالحضالىة

العربيةللحضارةالهامةالروافداحدكانضخمتراثالعربالتدمريونتركلقد

تدمرتمتعتو،القديمالحجرىالعصرمنذتدمرفيالإنساناستؤطنحيئا،والإنسانية

النهرين.بنماوبلادسوريابيناستراتيجيبموقع

ناريوموكناش!البوكمالمنبالمربمارىمدلنةفىالمكل!ئ!فةالوثائقتؤكد

بعدتدمرفىاستوطنتالتيالشعوبأولهوالكنعانيالشعبانالأناضولفى

هوالكنعانيوالشعبمردبخ.تلمنبالقربايبلامملكةوتأسيسهسوريافياستقراره

خصوسورياالرافدينبلادإلىالعربيةالجزيرةمنهاجرتالتىالساميةالشعوباحد

الميلاد.قبلالثلثا!ف

ثمشقفربتتفرعانجبليتانسلسلئانسطحهاعلىتمتدهضبةتدمرباليةتشكل

حاويةالبلعاسفيأم(04)0حوالىترتفعفمةوأعلىالشرقيةلبنانجبلسلسلةعن

1(.1،)بنيالرأس

منالقلبمكانفيجبليمعبرغدماءنبعهولتدمرالجغرافيالأساسوان

التدمرييناحدفكروردق.مالعشريينالقرنوحوالي13()بنى،الشامبادية

تدمرومدينتهمالتدمريونذكرو(الكنعانيونإخوانهمأوالأموريينمنآنئذ)وكانوا

.مقعثمرالثامنللقرنذلكوبعود(حريري)تلمارىمدينةمنرقمينفيذلكبعد

.15(،)بني

منمشتقيكونقدالكلاسيكيةالمصادربهعرفتوالذى)،ملأ+ا!!(تدمراسمآن

وفي.الدمارمنبثيهيااشتقلاكائدمراسمالمتنبياشتققدوالتمرشجرهوو)+اةه(النخيل

.،16(16)بنىبالرمالمطمورةلأنهاتطمرتعنيتدمر،الئدمريةالشعبيةالتقاليد

كانتإنطاكيةق.مالرابعالقرننهايةفيأسسالذىنيكاتورسلوقسفترةوفي

عربيةإمارةاسثقرتقدتدمركانت.مقالثانيالقرنمطلعوحواليزاهرةمدينةتدمر
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16(.،)بنيلبنانفىالايئوريينوإمارةوحمصالبتراءملو

تدمرأهميةعلىتدلالميلادقبلالأولللقرنتعودتدمرفيماليةشواهديوجد

إلحافهاوقبلالميلاررىالأولالقرنمطلعفىأنهإلىالكتاباثوتشيرالوقتذلكفي

للشعبومجلسللشيوخمجلسوجودعلىيقومحكمنظامللتدمريينكانبروما

الجزيةتدفعأصبحتبروماإلحاقها.وبعدالإغريقيةالمدنفيموجوداكانماشان

ومؤسساتها.الوالىمشيئةبهاننحكمالاستقصمنومحرومة

(11:مخطط):تدملمرينةتخصيط

الغربإلىالشرقمنيقطعهارئيسىشارععلىيشتملتدهرمدينةتخطيطان

مل!الهامةالمبانيإلىتؤدىفرعيةشوارععنةوتتفرعم0125حواليبطولممتدا

محمولرواقجانبيةمنالشارعويحف.شامينبعلومعبدالعاموالميدانالمسرح:

،الشارعجانبيعلىالعامةالمحلاتتنتشروخلفهكورنئيةتيجانذاتأعمدةعلى

كانالتدمركطالمهنثساق.والمطرالشمسحرارةمنالناسبهفيثظللالرواقأما

العمرانيبالمخططالتدمريونتاثروقد.المدنوتصمبمبتخطيطتامةمعرفةعلى

الميلاثيينوالئالثالثانىالقرنيينفخص،الرومانىالعصرفىانتشرالذىالشطرنجي

وتضمخشبيةبسقوفمظللةأروقةتقومكانتجانبيةوع!الطويلالشارعامتد

زنوبياحمامات)هامةمنشاتعدةومعهاالشارعجانبىطولعلىالتجاريةالمحلات

08-.9(.ا:979)بنى(المصلبه،الشيوخمجلس،،الميداننبومعبد،المسرح،

:القدمليالفن

الحضارةمهدمنطقتناكانتحيثا،التدمرييننتاجهيالتدمريةوالعمارةالفناق

مهثتالتيهيمنطقتناشعوبأنكما.السنينبمئاتوالرومانالإغريقفبل

والفكركط.والمعمارىالحضارينتاجهمخصمنالحضارةطريقوالرومانللإغريق

والرومانيةالإغريقبةبالحضارتينتاثرثالحضاراتمنكغيرهاالتدمريةالحضارةا!ن
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المستقلة.المعماريةوشخصيتهاهويتهاعلىالتأثيردونولكن

الخاصبطابعهمحضارتناطبعحاولوامنطقئتاوالرومانالإغريقاحتلغدما

حضارةامتزجتحيثا،الحضارتينللكعلىأثرتالتىهيالشرقحضارةولكن

.الحضاراتلالكمعالشرق

تدمركانتالميلادقبل63سنةسورياإلىبومبىالرومانىالقائدوصلوعندما

واللاذقيةودمشقوإنطاكيةبصرىمدينةغرارعلىومخططهومنسقةمنظمةمدينه

مدنهمتخطيطفيالسوريينبالمهنسسينالاستعانةإلىالروماناضطروقد،وافاميا

تنظيمفيهادريانالإمبراطوربهاستعانحبث،الدمشقىللدورأبوالمهنثسمل!

روما.فيفينوسمعبدوتصميمتراجانفورم

البابليةالئقاليدمنأصولةاستمدوالذىالبارثيبالفنالتدمريالفنتأثرلقد

الروحالتدمرىالفنعلىالغالبةالصفةكانتوقدواليونانبةوالسوريةوالأشورية

الشرقية.

مخططهافأصبحبهمللمدينةالعمرانيالمخططتأثرالرومانوصلوعندما

ألجداريه.والصوروالمنحوتاتالزخارفبقاءمعالرومانيةاليونانيةبالمخططاتمتأثرا

41(.43،42،ا:979)بنيشرقيةلقواعدخاضعة

التدمرية4الففونهأهمومق

43-54()بنيوالدينىالمدنيالئدمرىالنحت-

الثلاثالإخوةمدفنفيالموجودالفريسكو)والفريسكوالملونةألجداريهالصور-

6(54-اا:979)بنيالميلادى(الثلثالقرنأوائلإلىتعودوالتي

(كومناةبلحمون،معبداللات،معبدبعلشمين،معبدنبو،معبدبل)معبدالئدمريةالمعابد

61-77(.:9791)بنى
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كانوقد"الأبديةبيت"اسمعليهاوأطلقوافائقةغايةبمداقهمالتدمريوناعتنيوقد

للسقايةببئرومجهزالفريسكواوالحجرأوبالجصالمزخرفالخاصمدفنهاأسرةلكل

نوافذالأبوابوفوقالمنحوتالحجرمنبأبوابتغلقالمدافنوكانتوالتطهير

لتمر:فيالمدافنأهمومنوالئهويةللإنارة

ايلابل(.)مدفنالبرجيةالمدافنأ-

.(الثلاثةالإخوة)مدفنالأرضيةالمدافن2-

ألبيتيه.المدافن3-

الفرلية.القبور4-
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بيةالعلالعلاجع

الإسم.بداياثحتىالألباطمنالنريحخربة2(520)ألكبركطعمانأمانة-

البيزنطة،الامبر!ريئ5391()طهمصطفيعمروت،س،اومان-

.القاهرة

دمشق.سياحبأ،،أئريأ،تاريخيأ،تدمر،1()979علنان،بني-

دمشق.،والعمارةألفنقاريخ)8291(عفيف،بهنسي-

السورية.الآئاردائرة،بصرى1(،عفيف)769بهنسي-

،الفرنسيسكانالإباءمطبعةوفسيفساء،كنائس-مادبا،ميشيل)3991(بيشريللو-

.القدس

الرومثمى،ال!!يقىوالشرقوالرومانال!!8491()صبحىحسنبكرى،-

.الرياض

.19أ!ونان،ظريخمو!جز2(505)صبحيحسنبكرى،-

بوئيلترجمة،وآئار!وأدلههمالا!ناركخإلىمدخل7791()آ،بتري-

يوسف.

الكتبدار،يوسفيوئيلعزيزترجمة،الرونلنقاريخ1(779)الكسندر،بترى-

.بغداد،

محمودزايد،حسبن،مؤنسترجمةأل!طزنطية،الاملهراطورية(0591)ن،بينخر-

.القاهرة،يوسف

الرابعالدوليالمؤتمر،البيزنطيالعهدفيالشامبلاد)8691(عدنانمحمد،بخيت-

/!.امجلدالشامبلادلتاريخ

،عبدةرمزىترجمة،البيزنطيةالإمبراطورية)6191(م.بتشارلزوورث،-

.القاسة،خفاجةصفرمحمدمراجعة
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.القاهرة،الرومانيةاليونانيةالأساطيرفيالأعلاممعجم)5591(أمينسلاهة،-

.131،دمشق،والإغريقيةالكلاسيكيةالعصورأثار،زياد799،1سلهب-

فيالسوركطالتأثيرفترةتاريخ-سورياتامبروطوريات8791()بابليون،جان-

والنشر،للطباعةالعربى،الشامشلبيوسفترجمة،-الرومانيةالامبرطورية

لمشق.

عصامترجمة،أجزء،الفنتاريخ1()599،ولديمار،هورست،جانسون-

للإعلان.الكرملشركة،65ص،الدر

أ.،جأط،الإسلامقبلماعصر)1991(جليلطاهر،حبوش-

القاهرة،العمرانيةمطبعة،الاغريقحضارةتاريخ)1991(عاصم،حسبن-

96.،ص

المعمارية.الطرز)5291(محمد،حماد-

ماجستير،رسالةالبتراءفيالنبطيةالحجريةالصنحوتات)0991(لمياء،خورى-

البرموك.جامعةا!لار،معهد،منشورةنجر

الأنباطبيتمشروعالبتراءفيالنبطيةالحجريةالمنحوتات2(010)لمياء،خوري-

الأردنية.الجامعةمطبعة،والنشرللتأليف

،والافنصادىالاجنماعىالرومانيةاطوربةالإمبرناريخ(1)579م،فنزيفدسنور،-

.القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة

.بيروتالإسكندر-فثوحات-اليونانئاريخ(1)559أسد،رستم-

.القاهرة،ئوفيقالعزيزجمدترجمة،البيزنطيةالحضارة1(619)س،رنسيمان-

الإسلاميالعصرفيألشامبلادفيالحمامت!ر)9891(سليمانمحمدروسان-

رسالة،ا!كولريةا!تشافاتمنوالمسئجداتالتاريخيةالمصالرضوءفيالمبكر
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.اليرموكجامعةالاثار-معهدمنشورةغيرماجستير

امى،(لحرجم!الدكتورثعريبال!!يفى،الفنفيمقدمة(1)879جبزلا،،ريخئر

.طرسوس-سوريا،والنشرللطباعةأمانيدار

دمشق.جامعةمنشورات،4ط،ا!رومائيةالآئار2(100)محمد،زين

ماجستيررسالة،الأردنجنوبفىالنبطةالمعابدتخطط991(0)،عاطفشياب

.اليرموكجامعةالاثار-معهدمنشورةغير

الأردنية.والمتاحفالاثارعم،8002عاطف،شياب

33.،الاسكندريه،الجامعبةالمعرفةدار،أليونان،899،1حسينشيخ،

..القاهرة،الأولسلوفس!ر)7591(مفيد،عابد

السوريةالهللينيهالسلو!دلآالسماسةإطارفيالمدنإلشاء)7291(مفيد،عابد

.ألفاهرة،

دمشق.جامعةمنشورات7طالكدمميكية،2(الآثار100)مفيدعابد،

.بيروتصالر-دار،القديمالفنمدارس)7291(سليمانعائد،عارف

دمشق.،الشرقفيالمشهورةوأثارهالإغريقيالفن1(059)عادل،الحقعبد

.القاهرة،أج،والكنيسةالدولة(1)759رأفت،الحميدعبد

.عمان،والنشرللنوزيعالشرقدارالألباط،دولةتاريخ1(879)إحسان،عباس

.8591،دمشق،أليونانتاريخ1(969)كاملمحمدجماد،

الأنباطبيتمشروع.نقوشهمخصمنالأنباطحضارة(52)30احمد،عجلوني

.الأردن،البتراء،

.691،العربيةالنهضةدار،الرونثيالتاريخ7191()اللطيفجمدعلى
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.بيروت،الروملأسةالامبر!رقي7791()اللطيفجمدعلى-

25-57.الأسد،مكتبة،الطوفاق،9991،فاضل،على-

.بيروت-الفكردار،القديمألصبقاريخنببه،عا-ثل-

مجلدالتصوير-،أ.ج،أمجلد،-التحتأ!وصاتي-الفن،ثروت،عكاشة-

2،!01.

.للكتابألعامهالمصريةالطئة،ال!!يقىالفن1()829ثروت،عكاشة-

.بيروت،والرومماناليونان(1991)على،عكاشة-

،بيروت،الكاثوليكيةالمطبعة،الأعلامفىالمنجد8691،باسيل،عكوله-

.لبنان

الإسدبة،والدولهالببزنطبةالإمبراطورية91(هاحمد)1إبراهيم،عدوى-

.القاهرة

.القاهرةالبيزنطة،الدوول691(0باز)سيدعرينى،.-

الإسكندرية.جستنبان،إمبراطورية)8291(اسمت،غنيم-

الاسكندريه،،الجامعيةالمعرفةدار،الكونخلق)1002(محسن،غزال-

.48

،والفنونالثقافةدائرةمنشورات،وألروممانال!!أساطرغيربر،)7691(-

فريز.حسنيالعربيةإلىنقلة

دار،داوودايريناترجمة،الحمصىالشمسآلة)5991(التهايم،فرانش!-

لمشق.المنار،

دائرةحولبةالحميمةمنطفةفيالألباطغدالرينظام1(199)سلبمان،فرجات-

.17ص35مجلد،1991،الأردنيةالآثار
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البيزنطية،الإمبراطوريةحضارةتاريخفيدراسات(8291)العزيزعبدوسام،فرج-

الإسكندرية.،أم32520-4من،أج

الفديم-البونانالشر3قألعام-ألحضاراتتاريخ)8691(،موريسكروزية-

.الأولالمجلدباريس-بيروت،عويداتمنشورات

البيزنطية-المسبحيةفجرعمارة-العمارةتاريخ8191()نزية،كواكبي-

لمشق.

الاسكندربة،،الفنونعامتاريخ2(..)2حامدزكيعزت،قادوس-

دمشق.،الإنشاءمطبعة،العمارةئظريات8191()رئيف،مهنا-

.القاهرةالببزنطية،مصرفياكتصادبةالحياة1()829زبيدةعطا،محمد-

ببتمشروع،الصبالألباطغدوالريالمياههندسة2(00)2زيدون،محبسن-

.عمان،والنشرللتأليفالأنباط

.حمادة،مؤسسةاربد،النبطيةالحضارة2(50)4زيدون،محيسن-

مال!،المصرية-القليمةالحضاراتعمارة9791(،)لمعيصالح،مصطفى-

بهيروت.والنشرللطباعةالنهضةدارالروممائية،أليونلألية،،النهرين

الروهك،الا!-القديمةالصورفيالعمارة(1-979أ789)مطلق،محمود-

دمشق.،الجامعيةالأمالىمؤلمسمة،البيزنطيين،

دمشق.-الجديدةالمطبعة،العمارةتاريخ1(819)محمدنمحفل-

لحبراطوريةوالحضاريالسياسىالناريخ)7591(احمدعلىسبد،ناصري-

.القاهرة،العربيةالنهضةدارالروما.لية،

.القاهرةالبطلمة،عصرفىمصرتاريخ(6691)إبراهيم،نصحي-

خشبة.درينى،ترجمة.بيروت،العودةدار،الإلياذة2(50)2،هوميروس-
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1102محمدسكيدالشيابعا!لفالدكتو،4الكلاس!كيةالآثارعلمفيمقدمة

خشبة.دريني،ترجمة.ببروت،العودةدار،2(احويممة00)5،هوميروس-

.بيروث،الطليعةدار،طرابيشيجورجترجمة،الصارةفن1()979هيغل-

.حماديهاشمترجمة/أط،الفديمةال!!يفيةالملحمة4991()،1نبهاردت-

ببروت.،العربيةالنهضةدار،أليونان9791()الوهابجمدلطفييحي،-

الجامعة-شبابمؤسسةألدهيزنطية،الدولة8491()نسبمجوزيف،يوسف-

الإسكندرية.

.بيروت،البيزنطيةالإمبرا!ريةاحمد)6691(القالرعبد،يوسف-
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآنا،علكلفيضدمة

انجنبيةاجعالعل

،اءه!)+؟!)3391(هـ؟"ه،395ءث!ء1،4.ء+أ،5ءا!!.5؟م!ه

ا!أ93؟+،!،(8391)ااأ051+51ه"،++ء"ا90أه+.

!+4م5+أح150الاا!+15؟5(8891)+"ءءول15535أ5،حك!15،5كاء

أول93+5+5.ول،أول3س!+5.

!5،!4ك!.!+4!هلا++أ.(891)2،ه!الأ+!م-11أ051+وله+لا+159+

4+!الاالا95لا+،5!+!هلاح5.

ا؟!!الأا،!(1)939+!72!ح19!!5؟م.

،59+لأ!!*.111()9739391لأ!9+؟أ+!2+حأهم.49+45+ه

ألا!ا9ام111،ح)9291(لأامة5لا"ح5ء"ء3+أ5لأ3ا،أس!+؟م!+159

97؟+لام5أ.لأأ

أ!959،ماول)6191(ااأ+53051ء"،ث!كا?3،ول4+!+ه"مأ!ء"+.4+29

49.!م؟+م!ءهأ+لا+أ7ءم5؟كل!.

!للاه!م،ح.ول)(6891)حا!55.!حاث!!!م!ح،+.+19+05بم55!م491،**9

75كام.

94+9!اما!()7491ء"+9515ءث!لأ53لا+،9340!ام+أ.

*هم!+أ+1،9!؟+1(2891)لء5،م"ة+134!5!كاي!155أ15ط04+5+.

لا!ه+م4،!ا(791)2حي!!م5+س!+أ+ث!هـ،3كا!+4"+ه،+5ءهأ!ول.
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511!الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقحمة

،59+لأ!!11ا.*)2791(ء"،لأامكا!لا"ح"ء43+،5ا،أءهأ!ا.ء3

-!حهمس!91+املأ"5(1)079ك!ع!مع!كالاء5،"اولس!513.!ح59!ح0

-+!ح4+!ا1ةم3ة+هل.ل(6191)أط9أ4+ة35+لا319أول9"اث!مك!499+!

"5+!+طا5ام4،ط704+5،!791

-ح3!م55++!9دا*.ل،له(4391)!ط5لاحاد511ءمث!مم!49د91حا!55أ9د1س!ا

حالالأول،1027.

-!حم9195+)م"،(1)069ث!م99ك!5لاحااهلام9،ح؟أص!059

-+لاها+ةحال"(1)97491"،لأ+ه+هحء51ع!13+!+ه"+حأهم09

-+5+أههه)م.ول!ا()90391"،حم!3أأ519لاع!م51ا+ع!؟ح+!ث!"!عع!م

لأل!359!!لأ

-أه"ا"9ح1.3()51791+!ها1أمهأ+9لأها+01+!2!!أم.5

-ء97+،ث!1(2691)73!!ى!+أأ+9!!أم.!حم3!9،،ط04+5+.

ع!!م9لا+05،ل،(1)9079؟97"اأ9أه5+1310ع!ه"!كا++حأه!م.

ث!-الاس!ص!كا)*1(6691)ءه(؟؟5ء!+301004أ+5)طه+4ه+.

ث!-الا!ك!حا*1(5991)!9أ59.1!+301004أ+5،لا*س!75كام.

لاهث!-73507أ51ك!-5+ء"أ!+!9؟ح،أوللأ!أ+!82ء+أ+ءك!+كل!.ث!لاول8+لاء5

49أأأه5+)30005م!721ء"ا711!-ء*5-ث!"حء5ح

90011-.7؟ه+!5،حلا(50+131059س!ث!س!م9ك!5!+4"ه+ة+15ء700م

لا!51أأكاي!أه+11+م!.،*ل!759كام.

كطأ--6
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1102الشيابسكيدمحمدعاطض:الدثتورالكلاسيكيةالآنارعلمفي!!مة

كاها++ه4+)لا.ث!.ط"(6791)!11أهأ5+51ث!9!مح223019!.حا

ها*ه24

االا،لأس!55ل1(1)9579"+لأ!9+أا+!2هللاام41ط4+ه+ه.

*كاطم!م+ح9،!.للا،(7591)!3م9ءك!!حم"أ91أم!لا!ما!9+9لاأ+!ههك!13

ط9ح)اة113(2591)35لاالا(5س!م5ث!م9ء9لا519!ة5.م.

كاماأهم4!+؟49ءا1!9499ا!5؟س!مم9!ا)ض!400لا9!لا!2؟(++ء،ء"+هحا+5ءم

1194م!ءاهع!4لالاهط!73،!ء7ء؟ح4ا+؟هأم+س!م5لام591هم9459359

539!مأم!*9ه5+ةأ+ه5.!.

كال!؟لا.م،،!(3591)+ه"!+هة؟أ+أ0+9

كال!م!4هاكا!41ول()939691+احم!3أأأء9لاس!م91351+!+ه"+حأهم59

كا!م9؟هاءمال()3091اط9ءاإ95لأ!9+؟أ+!2ء5274ة"847!ه.5؟م

ولةح553!14،للا(2891)،+"9ولء3،?".!ولء533"ء"ه+!ول

+-.هاءم*9*ا+97ةاا91!7أ+لامع!57كل!أم!.559

ولحك!ع!+2أ09ل(0991)7؟ع!!"حم9(أأحلام539!ا9!م،*للاع!75ك!2.

"55؟"05+احلأأماء،(6891)ول1!.054+553"+ء.

"720510س!لاااالاا(7591)05حأ!ا!+4-ء5+5+.ءول.5"5+53،"ء

"،*هول-ولأهء43+2-ح4.

"0510ى9لاأاالاا(1491هـ)7"059ءأ،1،ول4-ء5+5ولأءولأ5"53+5

،"ءولء11ء+أأ،5ءول14310هأ*هم4)،"أم1074لا+009

كطأ--7
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1102محمدسكيدالشيابالدكتو،:عاطضالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

"5هس!075+)ول(9591)ح!?33!،أ+أأ+9ول4310.

ح."19).،.0،)5491(لأ!ء+أ،+!7أ+"4+هط.+ه

لا"+أس!+!ول151(4891)ا،ءلا!أ"ولول!7.بمأاأأ!ء.ه+اط5+4ه+.

"أح931اآث!.الاا.،!(1)079)ء"7ء5لاالا،5هـم5+،4ء5لاا10350،0ء"،

ث!ك!?53)*9للا75ك!م.

50"اول11.ل()4691+ولأ+ءأع!ح!كا?3اء"أ9أ+ه،704+هط.

33!7؟5،أ!19(1)599!ا!+105+،ءكاا،5!*،ء+5ءاهأ+35ء"،لاهول

هلم+،4االاا،!..5.59"+!لا14953.10!7+مهلاكالا+أء7م5أالأأاأهم-4

له!4م+.

33أ51!397أ!())3991ولول9515!"ءمولا،ءأهأ"!7،ء*-ول،،93،

س!++5اء5،كااهم"ا-!"55،"أ+ولا-ءك!!مكا:ةهءماأ+أ+!+ءمهه+.

*9للا15ي!99م11+51أألاا519!حم951593لأ!+4!137م951555لأ1ة7+م5لاك!

لا+أء7م5أ7("ام5أ4-لهم4!+.

ك!3ألا!5،أس!أ!(6002)ء،،ولم5لأ9"51،5،!35!ا-،"55،"هـ++15ء

ول.،كا،3ء"-ا،ول،ء،،،5،*-40.3ء!لول،340-اا!+ه؟أ!+مس!أول

حءأ+هم+9،لاه"كاع!م!91!*م5لا3+م!أ+أ+!أ+9؟حلهم+!4+كابأح39؟أ-

لاهاهأح5!35أة9310(*!9م.51!ء14911؟++!!+7-5!+!هلاح5-

82هح15ءه-م3لأع!57+95م-5م9ة+أ492لأ"1913+5أأالاأ9!!م+!!أ5

15!3ءم95159؟!5لا!هم؟ح9-5أم9+ا(ا!ع!5)+!-+!+-!09ل!ا.

!+3"حا!ل(5591)9"+كاه!كاأكا!كاع!+5)!!اللاا011
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1102الشيابمحمدسكيدعاطف:الدكتو،الكلاسيكبةالأنارعلكلفيمقدمة

"!57حكا،ل!.(1)669!ما9!+ء591كاه!9+5ءأ!ه.3!!)0171

559.!

"!+5حكا)ل(1)079ط59*!ه+99(ة51!ل!ه51.

5أم5+19ء(7091)5"+!ول5ءلاا،5لاء3353+وللا9لا5"لا55"

ء،،5+ه.+؟"ول()0391+"أولولول!+ه"+9.جول،2ول.1507

أ"للا191هـك!10)0791(ول،وله"09+أ+م،أ
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

الحلاسيحيةبالع!صلحاتقائعة

داء!هول5التاجرأسمنجزء-الطباالمخدةالناج-لأعىالمسطحألجزء

.بناءمنيطوهمااوالعارضةعيهبرتكز

اهههمءولأ5ائينااكروبولسمثلالمرتفعةالمنطقةأوألحضنأوالعاليةالمدينة

حولم!،35قوا!-(وحيواني)نبلاليالجملونىالشكلزوايايزينزخرفىشكل

منحوته.زخارفعليهانستقرالجملونيالمسنمطرفىعلى

ول4+ه،لأابهتمئ!عىيحتويوالذياليونلألىألمعدفىالمقدسالجزء

ول!539النشاطمركز-ألعامةالفدبمة-الساحةأليونلأليةفىالئجمعمكان

والاجتماعيوألدينيوالساسىالتجاري

ولء7،3،أيء3مسئطيلشكلذاتوهىمباشرةالأعمدةفوقوتفعساكفاوغبة

.الاعمدةفوقتفعحجريةعارضة-الأعمدةتيجانعىتقع

ول1،9!3،5مدورسطحذاتمحدبةصمرةمعماريةحلبة

طوق،رباط

منحرفأوملئويشكل

العمودقا!ة

خرزةاو!دةشكلعلىزخرفة

-013-

4+كاه

935،!!لا

ء5!!

!4،9
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الكلاسيكيهالانا،علكلفيمقدمة

الحافةمشطوفملألل،

1102سكيدالشيابمحمدعا!لف:الدكتور

اء7ء!

نفاطشكلعىزخرفة

اسنخدمهاألعامالسوقبجوارنوجدأروفةذاتالبناءمسنطيلةفاعة

والاجنماعةالسباسيةللنشاطاتومكانللفضاءساحةالرومان

بازيليكيمخططليصبحألبناءهذامخططتطورئموالنجارية

لص.فلما،للكناش

سرهغدة،شكلعىزخرفة

الصودتاج

المعدسففنحملكلألتالنيالصارىئملأليل

منحوت،منفو!أ

المحززالفمدتشههزخرفة

بافةطوق،،قلادةشكلعىزخرفة

رومامدينةفي7-97(0فسباسيلألوس)بناهروملأليملص

الصود-الحامل

-131-

5515

5،!أا،ءأ

!550

ا،،أه،ح

45.؟!+!ح

4ء+!ح

ح!لااألاس!الا5

3،511ء

ح55010ءلا+

حاهلا++
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1102محمدسكيدالشيلبالدكتو،:عاطضالكلاسيكيقالآنا،علكلفيمقدمة

السطحاجزاءارفعوهواكريزأعىفيالبارزالجزء-طنف

المعمد

يلئف

متجص

الئاجأعلىفيزخرفة

المسرحفيالاوركسنراخلفالموجودالمدرجبفسمدلالريممر

الإعيفى

الدوريالطراز

ح53ولأءس!

لاحأم!4

لاح9+031

!+لأح

،+5ء،أ!

55أمس!3ء340

العامودجذعيئكوناسطوألةشكلعلىألحجرمنكدالة-اسطوألة

منها.ع!ا

فا!ةوهيالوسادة-الناجغقالصود-ناجاسفلمممندبرجزء

فمنهاغدننممعألعامودناج

معمدسطح(المعمدة)الواجهةالأعمدةعلىترتكزالتىالأجزاء

اجزاء:ثحةمنوينكونأعدةعىفلألم

الطئاناحيلألاوتسمىالطف،اجمريز،ألعارضة

53+لا

لا+أ"ح-5

-،،+15لا،،ء3

+هأء"4?3ءااحروبوليسهضبةعىائبنامدينةفييفعالاريخثيونمعد

لأساساثا

132--

لا-لأ"34،،ول!أ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكلاسيكلةالآنارعلكلفيمقدمة

رفيعرفي

الزنبقزهرة

1102محمدسكيدالشيابعا!لفالدكتو،:

ء+أ!

ملاءا!

كلألوارأسبةوهي.الفصباتنسمىعميفةنجراخكبدأوقموات

السارية.الطرزفىالعامودبهابحلون

مستطيلةغبهالارشبتراف-فوقئقعبارزةزخرفة

-المسنمالجمالون

ئحتويالجملونيالشكلحدودألترجليف-وهيفوقصعرةمساحة

فيالكرنيسمنالطياالنهاية-المائلوالحدالصضىألحدعلى

ملألدة5اد5نلأسةالمهالمعالد

نسرالآخرونصفهاسدنصفهخرافىحبوان

فرضة-اخلودشكلعىزخرفة

ألجزء-النفاطبضمنويتكونالتونيازخرفةتحتتقعزخرفة

الطويالعزءفىممماميررؤوسهينةعىالمنولاسفلالموجود

اللوريالطرازمن

الر!اضيةالأل!لمصرسةال!!لم!غديستخدمكانبناء

الزخرفةلينالموثودةالعلههةعىموثودةالحلزونيكزخرفة

الكورنثىللتاجالزاويةألحلزونية

-ث!13-

ا!5ء،لا

3!?ءأ

م!+ه،+5

أءث!+05

ث!أمبه!+

ث!هم57!

ث!لاء،ول

+لأث!5،+ألا+

5?11ءول
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1102محمدسكيدالشياب:عاملفالدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

وهوالميلاطقللالتاسعالفرنحوالىفيعاشاعىيونثيشاص

وايدومميةالإلياذةملحمئىصاحب

ئتشابك

درجاتثلاثةمنونئكونألمعدبناءعيهايتمالتيالمنطفة

موسولوسالملكعهدفيشيدضريح

وهيالنرجليف-زخارفبيننفعالبارزالنحتمنمربعةمسطحات

ونحملمربعشكلئتخذعادةوهىالترجليفبينالموجودةفسحات

الدور!ة.المعابدإرفريزفيموجودةوهي.نافرةمنحوئا!

وااطارهبنةعلىنكونومفولبةمفصةاوبارزةمعماريةحلبة

المبلأاطرافبضإفريز

المربعةالحجريةالكلالة-الجيزيونفاىةعلىنطقصفرةبلاطة

.الدوريبالكورنبسالكورناواسفلالنرجلبفاعىال!ارزه

الصودغقالناج-أعىفربصعرةمصاريةحلبة

مناصؤوهووالمدمةالمصارعةالعابفيهتمارسمظقلفاء

الجمنلأريوم

المسرحخشبةصالمدرجنفصلممراث

احروبوليسهضبةعىائيناملينةفىبئعائيناابهةممد

134--

11ه+ءم50

ا+ء،امهس!كا

ك!ء3أه5

لا،ول+لاء105

ول45ءءه

ول5لاا4أ+9

وللاأولءا

9+أك!?*

ء،3"5ء،ا!!

ه،هم104
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

بالمنحوئاتعادةيزينالجملونيالشكلاومئلثيهجلههة

البنلة:التويجة

صنوبركوز

الزخرفةبسيط

خشخاش

معمدبهواورواق

مستعارةزخرفة

بريز،نئؤ

للمعابدفخمةبوابات

6لبنافياحروبولمدخلمثلالمسفوفالمدخل

للمعابدلهسيطةبوابات

النباثورفةفىالأضلاعتوونطريفة:تضليع

-135-

،+ء+.4ءه

ا،،ءه

هأ+ء-س!هولء

+أ،51

!55لأه

ه.+ه"لاء

لا!5!04

!مأه!أ،ح5ول

3!هلأهاأ!

35!لأها،ء،

35!لاهاه+

"أهأه9+
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الكلاسيكيةالاتا،علكلفيمقدمة

الثسنينزخرفة

1102محمدسكيدالشيابعاطفالدكتو):

أ،،33ء5+5

بزينهرهيسففبمزرالط-أحبلألامزودالسففمنالأعىالحد

حيواثاثبرفوس

بين!قعالذيالعامودمنالجزءوهوألعامودجذع-العامودبدق

وناجهالعاموداسنل

غمد،اغلص

المسرحخشبة

كروي

وأحنحةبشريورأسالأسدجسملهخرافىكثن

لولبى،حلزونى

حلله!السباق

البنبرةمحبلسويفة

السفليةالمصطبةمنوألثثيةالأولىالطبعد!ن

36-"-

3،+أ

ألا!،ي!،"5

"4،ء"5

ء+ءكا5

ا،ء03ء"05

*+أ"05

05أ1،3
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1102الشيابسكيدمعمدعاملف:الدكتو،الكلاسيكيةالاتا،علكلفيمقدمة

الأماكنفىاخريواحبالاألمصدةال!قفياسنخدمتاروفة

عىبفودبنالنحمسفوفممر-العامةالأسواقاوالمفدسة

اعمدة

الملرجةألمنصة

الذيالمعدارضفيالمكان-السفليةألطبفةمنالثالئةالطبقة

.الأعمدةأسفلالطياالدرجة-ألدوريالعامودعليهبسنفر

وألفريزالارشبئرافببنئقعزخرفة

النبتةرف!منلولبىجزء،الحالق

لقبةمطىدانريمبنى-الدانريالمعد

راسبةكلواتوينخللهامسنطبلةبروزات-الثلاثا!حيةلوحة

ألطرازافريزفيدالبلانلاسةكلالةوهي-ئحيةنكونماعادة

بروزاتبهامسطحات-!واتاوشطبثلاثوجههاعىالدوري

.الدورياكريزفيالميتولطمسحكبينحجرية

يلنوي،بلولب

الايونيالناجاطرافنهايةفينفعالنىالحلزونبةاللفالف

الناجغو
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الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمق

5!أس!م!االأولالحارثة

511!أس!م!الثانىالحارثة

الأولجمادة

الأولرابيل

40001!5

191،"!5

5111!أ!آ!الثالثالحارثة

511ة4000الثانىجمادة

ا!ولاأتا3لا5الأولمالك

كه!4000ا11الثالثجمادة

ا5!أس!م!7الرابعالحارثة

اةولاحأ3لا15الئانىمالك

51!"(191الثانيرابيل
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ق،م168

.مق69أ-012/01

ق.م6985/87-

.مق8587/

.مق-878562/

.مق06/95-62

ق.م03-06/95

ق.م8-03/9

مق.م-8/904

م07-04

م07601-

حكمهموزمنالأنباطملوكباسماءجدول:اجدول
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1102محمدسكيدالشياب:عاملفالدكتورالكلاسيكيةالآنا،علكلفيمقدمة

3بهح!-*!سص

زرحيجمم!كب

ثع!!!يم!لأ!،تم"ل!؟!!!آي!للبط

+!يس!للا! ضلث*!2؟"-
-ح!ح!!ص*ي!ء

ج!،أ*ءس-*ع؟

!يء!مم!*لبمث:س"مملبمع!

؟لمدوص!!ي!!!ث..روإص!*
عا

يل!؟.!.!ر!!!

*صفطإ+!ال!حأ!ى-5!ص
كبما3?رمهقي،*كمرى

ممي*!
-ول7*طى!-ثالا3كلمر !بلحكرمو

-ءيوتهاكثرب

ئمأير،4".*.!ة5!05.ء

وريهأقيث!المهصةأ!ماكق

الاتروسكيةالحضارة(1)رقمخارطة

+ةم9.!أمه9
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ج!3لأ5!كا!خلإ!؟؟!موح"ء!؟6!!ث!!يمئجكاكاس،!أ*/،س

3*كي-لالاثم43ءلالح

!--!3*51ءأم؟"

!م!6!--ص.*ه!!3!-ير+!-+.ذ،عبرس**/ء

-!ءصحم!كىم33*لالم4وغلمءئرلم/!فيخ/ع-س

لمص3ص!*!*،!س!!ا33

ط51لا"أ"د*لا-لأ8عس!ا3أ*ول1!دك!!يميء!ىكا-غ؟3،!لأ.؟

!دس،ث!!حي"

لأ،!-"--ءيرئج3--،سكا؟ص!"زو*بم6،3+س!ح!ج**عحجميمجمير!مميم

مم!لم!لملما"لمكعلملم،لا!*كا"أحم!لايه!!؟

!؟يرح!ث!!!!*!أع3!!!ركل!لاس!33ءلأكاجصسكاكاكا-حمهـسهي!،س

3701ء"لا!!سكلث!!ع!!4عأ83س3-33:

!!ط*

،عد33عاولثايم!!!ص!*كلل!رر!لا3!ء!ح73أ3،!

3\ء!/ير،يرئرصبر*حلم6!أء!!،ثيياع!!ة!ح!كلءالهـ!س

"بم

!!8ع"؟3!مم!7/رز-!نرء53هـ"4ولع5

ة"ث!!*،لأ!ات!7!
م!س41ا"!أأ!كل!آء!ي!3،؟ة"*8ء

*جح!ء-أى/3!+ءص!337-لا!!!!!*43"بملم!آ833،*ع5

ييءء7؟بز3!و24

لمص!*"ساءلأ3لا*ك!3ح!!ر!!"!و!تر7جموعوور!ه!ا!حو5*!"*ع!ى!!مو!لم،؟3ءحميءع6حممر!3

،كاي!اكا!

!و-لح!بر"كاث!لم"

احلااتماة،!8!!مم!

بمصا؟ء!خلأ؟!اكا!،39!"مح!58لهأ!!"!،

""!،3

الاترورية.للرابطةعئ!رالاثنىوالمدنالاترورية،الحضارةانتشارتوضحخريطة)2(رقمخارطة

4!"ن!لأ*.كة//:ثه!ث!!عه.!أ
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الشيابسكيدمحمدعاطف)الدكتو،الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقرمة

73أممنز3!كرح!!تجإ*!ل!ونم!كاول
ح!كاالح!ك!

أكابم!ول.!ح!8810!! الأ3

ا!5ةا"/!33!

!،لا!ث!3

--!هض

ص!رحمي*"لأخ
حير*

ر!ىلمهم!-!علم

*!ترفيثي!خ،؟لا،

يم!3*؟،

هولاء،كآ3

!ءح!13لا5!ح+عع،9،اء

ء؟؟ه،ء!ع4لأم5!ح*

ف!ح!ح

!لملمى،9!ط،؟8

---!صلم!ا"

لممحم!ر!هححه"ح!بز!نصشفي

لإ+س!/لم3لأءرز!ئن*؟يربزلمص.ء"لم-كأ،ئر!ع!

.الاتروسكان:)3(رقمخارطة

(ي!".سهكااكاا55لاأأة،الأ
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمفدمة

لا؟لأ!63كاكأ---ءة!"؟ص!!ص

!حالململآ،!

صةصحمص،م"ث!1834.
68"*3؟18"ا8ـولهو

ك!83*17ن

*ثمأ

ئه!ص!،4!ثه؟هـ!ا*!!!61./كا

لا!ء3!!31"لا"*!أ؟ئر

كلط!هوللا5

"!"لدأا37ث!"جما!اا"!م5لهأ،*3!"8كا!".3كا!-بر!ولاير

9(اكه!لم!هـ3ك!3؟!!،!ا"*س!*!"لم!ر!33،لاولأ72صص!هحلابمر*ياآ+هلم3س
س3ء.جما"،3،3ه2

!أ؟!أأ!ا"-أ؟!؟أ!!3احما!ا!"الا!ا

"ث!ا3أ3!؟لمململمةثم"ه!!!ولل!8،3!م

؟!ه*!!ر/!رر!+،.!!ة!لم!3!؟*ص33

4؟لا6!"؟أاث!ءهـاة!أولهـ3لمحعالميملم(لم!ييع3ا/!"!!"!*أ!!أ،ه!

!يأ3ء!ا"ا"شظكا**طا!1!أ!"! ء13"هعا!كاثم!!83

8ث!8دكاأ*لا"ث!؟لمء،سأ!!ث!!4

بر3كاءسع،ء3أاأهـقىذ!ر

كيلإيم3*!حاءسلا

كأ!فى8ص*!!لاء*؟في(أحهملمعأ!لممءحمعلأاولململم//!*3!س!!
3شسء3**ءء6!

بر،لمله

ص!1آلألأ!ى3

كهـلألأ-ء""لألالا2لا+!؟-!-س!ك!دحم!

/3-ثلأ("2!"!عصنر"!نر؟3!لا/ثا!صلم،ص-

لالا!ء،تم!!!+ءكاكاء-لا

.161العامفىلهاامتداداقصىالرومانيةالأمبراطورية(:4)رفمخارطة

أ*.كلة//:!ه!"4!"ن!اأ!30.4

-143-

http://www.al-maktabeh.com



1102محمدسكيدالشيابالدكتو،:عاطفالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

عة؟وجملم

ذإتهم؟؟لم!،!رص!!!+

9م!يا

)5(:رقمخارطة

593فيالغربيةالرومانيةالامبراطورية

ول".!ل!//:أش4س!أمماأ.4!ه

أ--!ه
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كاحسحح!أ.حاخ!،ء5

3*"ل!ح!!اك!ءلم"22!حح!+،لأثح!حهح!.!حبم*ث!لأصح!بمر!ء!-*ححس-ممه

كا!ر!سمس-*!-ححه!!صلىلهىس،!!ر،!مم!اءص2

ص،بم/!ه!

حمإيهئر-لأح!ا

كلم+كلعماثأحمو!6لأح!كئشث!ع!ح!س+-ححس!!كجلا+!ت-ح!حا-!+حور1حمبم-

--*ححسلى!كاض3-ص---*---!كليم!5كلتم!
--ح!هـ-لم1!---3--صصا-ح!

هـلم!ص---"لي!ل!كا!!ح!ء!حم!ج!-خ!!!بم/-صسصص-!لأ!عحح!-كا- لم!-؟حححي-:+/!ح!ي!!*!أحما!ررمحبهغ-ح!سحمص كرنر!!حيص!*!ءرر!!اكىء!*!!!لحه!ص-

صيح!س!!ش!لح!!.ح!حرمم!لاهييم.حز

--*!-"-!جو-.ص/ثأ!برط!

عر-.ح!-ح!شحلا!-ء."ء7ءلم!ص7!*ء!ء3!ا!2!عمول"مم!!

ح!-فصحر--33:--يملإ-لم!ا!2لهـاق

هئ!،*مماه"خ!ء!،!3*!!،5س*ص!

ء!3!-ح!!!!كا،،+!515+يا5هـلاهلا"+ء515با

ء،?-،3،،+0105+يا::؟ةن53،+؟!5-ل!!!ء+ج8303
ه+-532ء،5ء+لااء152+!+!8804ءول"ول53كا،08"-+ه117

!117-الفيمةالرومانيةالإمبراطوربة:)6(رفمخارطة

ولط:جمم/هأذه!مة!له،هم!ه!،طروه"لةءطه05ل!ة59737ول!!!ول-أه!6،

أ--كه
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الشعيابسكليدمحمدعاطف4الدكنمرالكلاسيكيةالآتا،علكلفيمقدمة

ص*015058180أ+
كاورحمرءأأه!ءلاغ3----7عولع13حرحمص--سص

حلإ---!أ.؟،لمء--حم!،9389!"ح!عي--ءبم:آ،0020018+ك!

كس-6--415ع5!"ثا؟ك!!-.:،كل.ا.*ى!ز*أ-؟ءلاكأ،ح!ثملم

.ك!؟شر!نمء!اك!لهو-،-حر-ء-+-يخ!!لمكا*لا*؟*ء73"،"فيد"يبمأح!

صى!حى3ءثعجس!طهه!يثا!،!!!!

!18!أ!،9كا("نج!9؟ألا*/!2؟لا+5هول!!حمأ!ءحر- 9،ء!-+"لا3-6

حممصس--!إلا؟ء!*ه7!خ!آلىشأ!اءن3؟ك3؟-جمإ-لىمولحما3لا3غهـم*!!"ح!حم!يم

ثقء3ا3،!3،!اأكم!،-.أ.بم+)ل!**؟!!لمغهـم-ير-+!

أ*عذ(صت،%3د-ى*!ء
برخ3أأ!3345سا--كا!"!ل!اط!

(ىكما!3.علم!و3"!لأس.حما!

ىحمرلحث!،؟!ة!حهكيكل!!!3"لأ7!س،*لألألأسول؟+ه"أفيمبم

ا!حم!صء----جأ ،ء.!

(7719لمءس!ء،ء5!ا7!+لا3؟لا+!*كالا+314؟لالم

يملمه"!اجمم2*لا(5ء!!9؟3يك!-؟لا("هائم؟"ا!!

ا!حم!،ص!لملمءأأ/لم6س!ء.!ل!

أكالع"أ

اهـ*3!9.حمسفيممر!!"كا.ملمم*لملمبر!!5-ثا.كا

صئيج!عيم(35"ه

اصكا3أير!3-مىلملمء!جمم3ء!!في-أض!ى!+*نم+بملم

4أاكاثا،كللاسيخ+،2-!7--!---ىص-ب،!حلاكا*هأ-ءكط

رر!يس--ء،--لأ-6؟لمء(4كا

س!-!ح!""!؟ع--!ىسبر؟.لا3ث!*ح!!

ممي3!3ياخئ!*

!ا؟4؟عولياس!س!أ5هآكاقم،"!أ(ء3+1ء،را+5.

"!*ول"،!،"1،!"أ!5

!"،،5"4+،،+أ؟!"33!(أ53يا+أ8؟2ء!ه+!*هلا"ء،أ5أ"أ+ه5+!12433-12ءهـ،

-ه3،+ها!اأء4+أ8؟2ء!!"!+هول9ء،لاأ5أ(أ5+ه33+ه2ول4أ+لاء35،ول

!ه+!74،3،؟،أ+ء95لاأ5أ(أ+ه5ك!أولو4ه+530يا3،لاءء5
!!م+ه92!-263!ء

!"ه+،+،11ءأ335ه+892-263!مم!!"11أء5مه5يا3،ءلا5!

الميلادقبل02-أ-892ابطاليا-الفديمةروما)7(:رفمخارطة

!ه!":.*-//كا+"للألأحأء.حسم!أه!ح"ءحح!4"هأأ937705/5ول5ول!ة-ص!"ولحكلأ
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الكلاسيكيةالآثا،علمفيمقدمة

9خ!آ9+حمص.

ير

مسول!

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتور

71!؟!+لأ

.:)نر-ء-.-:.حنننجلى

-؟!!متتمضفي

.-5ءو.!س
--سصيم!،-ح!--.ء.-..*!

يادددكهمحص
ث!.لمء-6

!.مى

مم!؟---ص.ء.-"ش،3!لا.--

د*صب

*صهـ

صيرص"صح!بم*!ش

-----!---،--

.(العشرالمدن)الأردنلطالديكابوليسمدنمراقع)8(:-رتمخارطة
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الكلاسيكيةالآنا،علكلفيمقدمة

آ1ش؟ص.

.!.!

صص

-*-ء------!

؟-
لأ
.لا؟

*

الشيابسكيدمحمدعا!لف:الد"!تو،

+-!فر"-ء-.م-؟1!ش

أأء:ءزرسر!ما

س!ء.*+ب!،05
ع!-ث!ز!-،كلممة"يحي

-3ءا!ى!،*- أ-*!صهـ.---6--

ممى
؟--هسصي

نم،!+?

ث-.--5ء-.ءمىصر

م!عط.

!ة!ة+-.--.-!"

.مه!وله!!!1فيبربر/./.

سم-ا!ي

-!ر.ب!د؟،

فح.

.-.--
ص--.--ا---.

.الأردنلطالرومانيةالفترةمواقعأهم)9(:-رقمخارطة
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الكلاسبكيةالآنارعلكلفيمقدمة

برلمثمبر

لمبرلم/

،ئملمبر

*////

-ير---ممل-،ء!ت!

أا:2،أ

،/؟%!اأئا!6؟!

أ!هأ%أ
-أ16؟ا جمسحححكر--سر.-

:طنننفنة:%)ا؟-ي!-

:ش!:!%!

لةب!،!اس؟-ء

!أص

1102محمدسكيدالشيابعاطف:الدكتور

ا+!لا!3!؟"--+ه3برلم

.بر./ئم

ةطزير:.

يملم--.3لى

!جم!ص

أ!؟-!،

ح!جرج!!011

!!----

رومافيابولودوروسصممهاالتيالتراجانيةالسوقواجهة(1)رقممخطط
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!+

ث!

!

ب!مغأ

ت!!

!كأ

(59،)جانسونايطاليا-بيستوم،ق.م64.حواليبوسيدونمعبد)2(:رقممخطط
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الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

13!،أ!اي

يمبم

إ

1102محمدسكيدالشيابعاطفالدكتو،:

"ئثئسأ
"!!،ط!
06ا*ول؟لأ*أ"هأه

؟"ا

!يمبم

!

"ئثئأ

!"!"مملا"

!!ي"غ+"!ل!لا!
ي!لأ"+!كلم"ئ!

؟!ه

!بهمههبم

!أل!

ئر!

أ!

ا!أأ!

أةإ

!

،ك!ا.4،ه!15!عامم!ا،ل!ئا!طأ،للا

والتوسكاني(والكورنثيوالأ!وني)اللورىوالرومانيةاليونانيةالمعماريةالطرز:)3(رتممخطط
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ولئا!!طفالهم

لىطي

!كي

*!ئىهدهيلم!ص!ييلهده

لا!كل!د!ي!طي!لأطي

والرومانيةاليونانبةالأعمدةانواع(:4)رقممخطط
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..+..+.......

كا.كي.هـ005لنا :.د

....
..

.....+.......

رومانىمعبد:رقم)5(مخطط
ول.5ول!ول،عولهاح2(ث!0،،،4+.3حس!4

154--
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

روماسمصد)6(:رقممخطط

ول5!!ولء،ولعاهث!(ول0،40ث!ولع.5ها،ولة"

-155-
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1102الشيابمحمدسكيدعاملف:الدكتورالكلاسيكيةالآتا،علكلفيمقدمة

ا"."*!:38!يرث!ولش

روما-لبانئيونا:(7)قمرمخطط

-156-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102محمدسكمدالشيلبعصف)الدكتير!كلاسميكيةلأثلرعلكلفيمقحمة

القليمةجرشمخطط)8(مخطط

-157-
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1102الشيابمحمدسكليدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآنا،علكلفيمقدمة

جرش)9(:رقممخطط

أ.-ثه!!)!ه،.ول!4،0

-15!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102الشيابسكبدمحمدعاطف:الدكنو،الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

*كل!8م!44؟لأكرر،*+!ه!*2"يلاى!؟يح!3ءعر

"كها"ء3!،م!!ه42ك!ء؟كىه،!رءا"*ث!ء؟كألأبم

الأثريجرش!موقع1()0رقممخطط

يلا**.أ5م84+ألاأها?.ح75/+أ3أاأ5/م+،أهء،52".ا"+

915--
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1102محمدسكيدالشيابالدكتو،:عاطضالكلاسيكيةالآنا،علكلفىمقدمة

نلمر1(:1)رفممخطط

!ه!كا.*!!ا.!ههلأح3"لأ!ح.3حهول)

-016-
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1102ال!ئ!يابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

اكللال!أ!5-ا"3)-!!-لح*!كاكالآخ!7-ص،علأ!ءكا!34!!!ولطا38،!!،3الؤس%!*!؟ء"/لاء!!لحق!،زر،ء!
س-ثبر"كمبن!؟؟بر!3بزفيين!رز!!لا!*!لج!ح!ء*!/يرش

-ء/ى4ر+!،!!حخؤلجئنيمئي؟؟غير!لحظرريركئم!

8مما؟،سبمك!ولول)لا*!2ء!ال!يهمبرصفي3ي!9!!ئر+طبهثس

ص3!ص*ضا!!7رك!ا33!3غ3لم/!)!)ء7*ح3لأ8ولس!جي،؟؟،لألأكا!3*3في:!لأبر

سى3ء!ى/3خى!!هء؟كا!"أحلأللا،لأء38-3!ص،*!ك!\*مم!!عا

يرلم!سيص3او!9روولألالا!ع

ا!"اء!-ص!ه3!؟!؟ص!؟كاحسلأ،لا-؟كي4

بر/ول؟لاكالمممم!هور!!،!(لإ؟*!"8ء!5!،ي!،*ء!عمم!!3أ"

ل!علا؟-س؟ش5!لم؟هنمث!::":::لأ:*لأص!ح،!ء7

!!*رر!لأ!!لهول؟!-ا!ا"*!(،جم!ك!?،!!ه9ي
وللا-ى33،

*ء3!س!4،س!!لا؟*؟لاصلها،"4!م"!لا-ا"بر-بملأإ

لا-:الم-.3صىثا،ك!!لمكم:!اول!كا!ااةس!3"8س!،،أكام،ء6.ةص)ر!ص2بر
33*ولئم!سء-!!2!،7131
+-*ها"يلأ(ء،*،ح

3؟ء3*بهم:!بنكأص1كالمأ،ولء"صءك!3!ا"*لاة"6؟+ألمه

،3ص!33لأك!لأعكالألمص!ث!58الاأكأ+388م!ا!!و!أ9511

3لأ+ى33؟3،3*؟ء3لاعألإ7!لا/ص؟غ!ك!ة

!بمهث!ئأص،.2

آء3نن؟+طسفينم!!!!ر!5محه6؟8

/ممر:/3لح!؟؟لأ!؟ء3وكل!(!"ص!ءاأع*!3ء4!،3الا!-!،3لأالا!ء!،3!!.د!3

كه!لإنجلأس!لأ333،طلم!2اا3لألم؟هلأءأا5ك!-ء

ذيلأخء!!شولم!3!،،ول3لا.6،3لأأ!،لا-

7*4!د3"ةلمكاصذ*ا"!7ايالااه؟366ملاكا!)،؟4،لا!*-اوللآ3أ!،كام:؟2!غلمأ،لا.!

البئرا:!21)رقممخطط

؟!ول؟.كحلحتا!ه!،؟ه!.5)وله

-161-
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الصوو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

!

1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،

زيوس-جوبيتير:(1)رقمصورة

زيوس-جوبيتيرتمثالوجه)2(:رقمصورة

ن!لأ*.ع!//:ول(ولس!9أمم!أ*/!30.،41

2حول3"ولأ.س3لاق!"ول!اكا.ح5+

165--
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1102محمدسكليدالشيابعاطفالدثتو،:الكلاسيكيةالآتا،علكلفيمقدمق

زيوس-جوبيتير)3(:رقمصورة

2حول3!ه!ث!.س؟اأول014ه".حهول

ثه!"3أقول3،ل!اهول3.كا"340عح33.حهول

2ولح3زيوس=جوبيتير:(4)رقمصورة

166--
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1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيضالآثارعلكلفيمقدمه

عه*.ولر4حولههيرا-جونو(5)رقمصورة

هيراجونو-:)6(رقمصورة

)!ا!ع1ط!ث!(ثد4!ول!ح!4.13حهول

167--
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1102محمدسكيدالشياب:عا!لفالدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

+ح342.سحالا"7("(ا!ء3ح!أ؟ولا.حهيحاهير-جونو:(7)رقمصورة

*!

ولح3!3اث.سكه!"(3،ول!ث!ة)هيراجونو=:)8(رفمصورة

16--هـ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

والرومانيةاليونانيةالفترتينفىمينيرفاأثينا-مينيرفا)9(رقمصورة

!ض

والرومانيةاليونانيةالفترتينفياثينا-مينيرفا(01)رقمصورة

916--

http://www.al-maktabeh.com



1102محمدسكيدالشيابعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

اثينا-مينيرفا1(:1)رقمصورة

ولأ"حول،3(ثاكله!س!ول.كااط31ص!4أ!

اثينا=مينيرفا1(:)2رقمصورة

ولث!4حول!4"(("أ.سث!،"ح9+لطأمم!ول!ول4،ث!س!حولءا04ول.حهول

-071-
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1102الشيابسكليدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيهالآثا،علكلفيمقدمة

اثينا-مينيرفا(1:)3رقمصورة

طهـطأحول!1كله!"(حول.؟اي!!ح3!+!أف!ا.!53كاأف!أ4"(حول!

اثينا-مينيرفا(1)4رقمصورة

-171-
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1102محمدسكليدالشياب:عا!لفالدكتوراللاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

اثينا-مينيرفاا()*هرقمصورة

ابوللو-ابوللو(1)6رقمصورة

172--
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1102الشيابمحمدسكيدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

طهـ155115ه،،"(!ح3304ءولحهولأبوللو-ابوللو:(71)رقمةصور

ول(40ا40110(طهول.س3طحأ!.؟5للوأبو-للوابو:(81)رقمةصور

173--
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1102محمدسكليدالشياب:عاملفالدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

ثاول7س!س!أع-5س!ول!اأ"ولس!:(91)رقمصورةللوبوا-بوللوأ

أبوللو2(.)رقمصورة

-174-
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1102الشيابسكليدمحمدعاطض:الدكتورالكلاسيكيةالآتا،علكلفيمقدمة

الي!ا!

أبوللو2(1)رقمصورة

ارتيمسديانا-2(2)رقمصورة

175--

؟
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1102محمدسكليدالشيابعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

كابيتولونيمتحف-ارتيمسديانا-)23(رقمصورة

ولهء.!!ا!3

ارتيمسديانا-2(:)4رقمصورة

ك!س!ولأ13""ولء4ول"*15ه.!؟اه!3"054حهيح

176--
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1102الشيابسكليدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

ي!ولحأ+334(أ"أه.*سء"،أه.ح)+54تيمسار-ديانا:(52)قمرةصور

أولء+ول4+ء.*"أ،"(34أول5.4وله)تيمس-ارليانا(62):رقمصورة

177--
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1102محمدسكيدالشياب:عاطفالدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

ارتيمسديانا-2(-)7رفمصورة

هرميز-مركوريوس2()8رقمصورة

17--هـ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

هرميز-مركوريوس2()9رقمصورة

هرميز-مركوريوس3(0)رقمصورة

917--

http://www.al-maktabeh.com



1102محمدسكليدالشيابعاطفالدكتو،:الكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

دينوسيوس-باخوس3(1)رقمصورة

لينوسيوس-باخوس32(:)رقمصورة

-هـأ-5

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102الشيابسكيدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

دينوسيوس-باخوس)33(رقمصورة

دينوسيوس-باخوس3(4)رقمصورة

-أهـأ-

http://www.al-maktabeh.com



1102محمدسكيدالشيابعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

ديميتير-)35(:كيريسرقمصورة

ديميتير-كيريس)36(رقمصورة

"أ"س.*"أس!5أ.ح5كل!)

أ-هـ-2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102الشيابسكليدمحمدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

ديميتير=كيريس)37(رقمصورة

هاديس-بلوتو)38(رقمصورة

أ-هـ-3

http://www.al-maktabeh.com



الشيابسكليدمحمدعا!لف:الدكتو)الكلاسيكيةالآثارعلمفيمقدمة

3/9-!يم!يمعأ-لأكا\(!س

لايرحيما

(.ول،ث!حهولولهول3.أ*أط،ولص!4كاأ)هاديس-بلوتو:(93)قمرةصور

.سول"(4!)ء.،30"!لأه)يحبيرسوفوني-ابروسربين(04)رقمصورة

أ-هـ-4

1102

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة
1102الشيابسكليدمحمدعاطف:الدثتور

!*ل!!5!لما4طع،5-كا!ا+ث!ءد!امء(لا!5الا؟ث!مء3"ء/

بيرسوفوني-ابروسربين4(1)رقمصورة

بوسيدون-نبتون(24)رقمصورة

"ول"://!03كللأأأط9ح4أ!.هكي/!عأطأ/ه/ه!8ه/ه!2ه/ه!9ه/هطهـ8ه/ه!9ه/ه88ه/ه!8ه/ه!3

أ-هـ-5

http://www.al-maktabeh.com



1102محمدسكليدالشياب:عا!لفالدكتورالكلاسيكيقالآتا،علكلفيمقدمه

افروديت-فينوس(4)3رقمصورة

متحف-ق.م033حواليبروكستليسقبلمنالمنحوتالأصلعنرومانيةنسخة:كندوسافروديت

روما-الفلأنيكان

-186-
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1102الشيابسكليدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

ايروسمعافروديت4()4رقمصورة

افروديت-فينوس(4)5رقمصورة

أ-هـ-7

http://www.al-maktabeh.com



1102محمدسكليدالشيابعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

افرودبت=فبنوس(64)رفمصورة

"ول(م40أس!(اث!(هول+أ+أكهلاح)!،لم!!اس!3+أ.كا)!ه51"ثه0ء+ه-5119002-1س!3!-ثاأس!7.،+أثا1)2(2-3-02ا1

أهء"،.*.ولهح:افروليث=فينوس(4)7رقمصورة

18--هـ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

ول!!"ح3ول13(ولأ"اولحكا!.ول3+!أ)هفايستوس-سلكانوفو(84)قمرةصور

ح!؟"ح+3ول!ول.33هفايستوس-:فولكانوس(4)9رقمصورة

أ-هـ-9

http://www.al-maktabeh.com



الشيابسكليدمحمدعاطف:الدكتو،الكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

اربس-مارس5(0)رفمصورة

طل.س!3153""(.سلما!)س!!ول!3س!*وله!اريس-مارس:(15)رقمصورة

-591-

11
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1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

اريس-مارس:5(2)رقمصورة

طهـ(س!333"(ول.*لاس)،+5!+،،ا!.4حث!مما!ص!3ثا*،+53)لا!ه

+ححع"(14،3.س"،ح051حهول)هيستيا-فستيا:(35)قمرةصور

-191-
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1102محمدسكيدالشيابعاطفالدكتو،:الكلاسيكيقالآنارعلكلفيمقدمة

ث!.ح405.ش"ول"(2!أ(3حأ!33ا!هيستيا-فستيا(ه4)رقمصورة

ول،".3،//:ح"ظأرز4.،أ!عهقسطنطينالإمبراطور:(55)رقمصورة

291--
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1102الشيابمحمدسكليدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآتارعلكلفيمقدمة

ح35010حولولالكولوزيوم(65)رقمصورة

ص!-؟ء3

لم!لا!!

حء33010+ولالكولوزيوم:(75)رقمصورة

391--

http://www.al-maktabeh.com



الشيابسكليدمحمدعا!لف:الدكتو،الكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

الدانثيونواحهة)58(:رقمصورة

"أول!"حهول،ا+حالبانثيون:(95)قمرةصور

-491-

1102
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1102الشيابمحمدسكيدعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

ها*"*له+ورء2ي!"كا،؟"3لأله-أ84*833..ا*.،"هو3

لحححسص.!--سس-ر

ء"+،أ،ولكامحه)وللبانثيونا:(06)قمرةصور

يممث!ر!لمث!!

الرومانيباخوسمعبد:6(1)رقمصورة

591--

http://www.al-maktabeh.com



1102محمدسكيدالشيابعاطفالدكتو،:الكلاسيكيقالآثا،علكلفيمقدمة

جرشفىالرومانيالمدرج6()2رقمصورة

جرشفىالأولالقرنمنرومانىمعبدفوقايلادى63أ-62بينماالمعبدبنىزيوسمعبد:)63(رقمصورة

691--
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1102الشيابسكليدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآثارعلكلفيمقدمة

القديمةجرشفي)+4+هع(الندوةساحة6(:)4رقمصورة

سالحلا+!هه+!مأه.53515/+هحجرشفيالنورمساحة6(5)رقمصورة

-791-
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1102محمدسكيدالشيابعاطف:الدكتورالكلاسيكيةالآثا،علكلفيمقدمة

جرشفىالجنوبيةالمصلبه66()رقمصورة

جرشفىالمدينةفىالجنوبيالرومانىالمدرج()67رقمصورة

91--هـ
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1102الشيابسكيدمحمدعا!لف:الدكتورالكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

جرشفىبالمدينةالأعمدةشارع)68(:رقمصورة

حرشفيهالريان()قوسالجنوبيةالبوابة:6(9)رقمصورة

-991-
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1102محمدسكيدالشيابعاطفالدكتو،:الكلالسيكيةالآتا،علكلفىمقدمة

برشفى)،6دلاس!!"+لاولالحورياتسبيل7(:0)رقمصورة

31--337-ك!!حكل!لأ3!-

جم!0،3

،*ه،س"

ف!صزرء!ير3

!!.!ء
-ءكاهـيض!ملم

!!مميما!لحكل!ص"!ه!

تدمر(:17)رقمصورة

-002-

ال!مالأ

أ؟كل!لم-اءأ

3!ث!-!ئلأ

ء!"لم
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1102الشيابسكليدمحمدعاطض:الدكتو،الكلاسيكيةالآنارعلكلفيمقدمة

سصولىفيالعؤلض

الآثارأستاذهوالشيابسعيدمحمدعاطفالدكتور

حصلوقد،9591عاممواليدمناليرموكجامعةفىوالتراث

اليرموكجامعةمنالأعمالإدارةفيالبكالوريوسدرجةعلى

اليرموكجامعةمنالآثارفيالماجستيرودرجة8591عام

الاتحادمنوالصيانةالترميمفيالماجستيرودرجة0991عام

منوالتاريخالآثارفيالدكتوارهودرجة5102عامالاوربي

.2002عامفرنسافيباريس-فيرساىجامعة

القالية4الكقبصلىرللمولف

0991عامالأردنجنوبفىالنبطيةالمعابدتخطيط

2052عام(الفرنسيةباللغة)العربيوالفتحالبلقاء(-مؤاب)الأردن

4002عامالأردنىالتراثمتحففيالهاشميةالمقتنيات

7002عامالعصورعبرالئقافةمدينةأرابيلا

8002عامالأردنيةوالمتاحفالآثارعلم

9002عام(والكوريةالإنجليزيةباللغة)الأردنيةالمسكوكاتدليل

1102عام(الإغريق)اليونانوآثارتاريخ

102؟عامالرومانوآثارتاريخ

-102-

http://www.al-maktabeh.com
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